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Poprawka 1
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
turystyki i transportu w roku 2020 i w 
dalszej przyszłości,

Or. en

Poprawka 2
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

–  uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa,

Or. en

Poprawka 3
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. 
zmieniającą dyrektywę 2008/96/WE w 
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sprawie zarządzania bezpieczeństwem 
infrastruktury drogowej,

Or. en

Poprawka 4
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejskie prawo 
o klimacie1a oraz zawarte w nim cele 
redukcji emisji i neutralności 
klimatycznej,
_________________
1a Rozporządzenie (UE) 2020/XXX 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 5
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i 
środowiskowej1a,
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0078_PL.html

Or. en



AM\1213137PL.docx 5/220 PE657.319v01-00

PL

Poprawka 6
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne nr 13/2017 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z dnia 3 
października 2017 r. pt. „Jednolity 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym – czy decyzja polityczna ma 
szansę stać się rzeczywistością?”1a,
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_PL.
pdf

Or. en

Poprawka 7
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, César Luena

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE, a także jako czynnik 
warunkujący zrównoważoną, inteligentną i 
bezpieczną mobilność;

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna i 
zorientowana na przyszłość logistyka mają 
zasadnicze znaczenie dla dobrego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
połączeń i konkurencyjności UE, a także 
jako czynnik warunkujący zrównoważoną, 
inteligentną, efektywną, interoperacyjną i 
bezpieczną mobilność;

Or. en
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Poprawka 8
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE, a także jako czynnik 
warunkujący zrównoważoną, inteligentną i 
bezpieczną mobilność;

A. mając na uwadze, że nowoczesna, 
zrównoważona i dostępna infrastruktura 
multimodalna ma zasadnicze znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
połączeń i konkurencyjności UE, a także 
jako czynnik warunkujący zrównoważoną, 
inteligentną i bezpieczną mobilność;

Or. en

Poprawka 9
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE, a także jako czynnik 
warunkujący zrównoważoną, inteligentną i 
bezpieczną mobilność;

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE i MŚP, a także jako 
czynnik warunkujący zrównoważoną, 
inteligentną i bezpieczną mobilność;

Or. ro

Poprawka 10
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka
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A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE, a także jako czynnik 
warunkujący zrównoważoną, inteligentną i 
bezpieczną mobilność;

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE, a także jako czynnik 
warunkujący zrównoważoną, przystępną 
cenowo, inteligentną i bezpieczną 
mobilność;

Or. en

Poprawka 11
Valter Flego

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE, a także jako czynnik 
warunkujący zrównoważoną, inteligentną i 
bezpieczną mobilność;

A. mając na uwadze, że nowoczesna 
infrastruktura multimodalna ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz połączeń i 
konkurencyjności UE, a także jako czynnik 
warunkujący wydajną, zrównoważoną, 
inteligentną i bezpieczną mobilność; mając 
na uwadze, że w związku z tym należy 
uznać za priorytet multimodalne 
połączenia transportowe między portami, 
portami lotniczymi, koleją i drogami w 
celu wspierania gospodarki unijnej w 
okresie po pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 12
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że UE 
zobowiązała się w Europejskim prawie o 
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klimacie1b do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r.;
_________________
1b Rozporządzenie (UE) 2020/XXX 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 13
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że osiągnięcie 
tego celu spowoduje redukcję o co 
najmniej 90 % emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z transportu 
najpóźniej do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 14
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-
T) i rozwijane w niej poszczególne 
elementy infrastruktury są niezbędne do 
osiągnięcia tych celów w zakresie emisji, a 
mianowicie umożliwienia przejścia na 
przyjazne dla klimatu rodzaje transportu, 
takie jak kolej;

Or. en
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Poprawka 15
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) 
zapewnia spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną oraz dostępność w całej UE i 
jej regionach, stymulując tym samym 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
wspierając cyfryzację, przeciwdziałając 
zmianie klimatu i zwiększając odporność;

B. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) 
zapewnia spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną oraz dostępność w całej UE i 
jej regionach, w tym w regionach 
oddalonych, najbardziej oddalonych, 
wyspiarskich, peryferyjnych, górskich 
oraz o małej gęstości zaludnienia, 
stymulując tym samym wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, 
wspierając cyfryzację i innowacje, 
przeciwdziałając zmianie klimatu i 
zwiększając odporność;

Or. en

Poprawka 16
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) 
zapewnia spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną oraz dostępność w całej UE i 
jej regionach, stymulując tym samym 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
wspierając cyfryzację, przeciwdziałając 
zmianie klimatu i zwiększając odporność;

B. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) 
zapewnia spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną oraz dostępność w całej UE i 
jej regionach, stymulując tym samym 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
gwarantując nieprzerwane i bezpieczne 
dostawy podstawowych towarów, 
wspierając cyfryzację, przeciwdziałając 
zmianie klimatu i zwiększając zdolności 
dostosowawcze oraz odporność;
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Poprawka 17
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-
T) zapewnia spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną oraz dostępność w 
całej UE i jej regionach, stymulując tym 
samym wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
wspierając cyfryzację, przeciwdziałając 
zmianie klimatu i zwiększając odporność;

B. mając na uwadze, że rolą 
transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T) powinno być zapewnianie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz dostępności w całej UE i 
jej regionach, a tym samym stymulowanie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 
wspieranie cyfryzacji, przeciwdziałanie 
zmianie klimatu i zwiększanie odporności 
oraz zmniejszanie nierówności;

Or. en

Poprawka 18
Andor Deli

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) 
zapewnia spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną oraz dostępność w całej UE i 
jej regionach, stymulując tym samym 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
wspierając cyfryzację, przeciwdziałając 
zmianie klimatu i zwiększając odporność;

B. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) 
zapewnia spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną oraz dostępność w całej UE i 
jej regionach, stymulując tym samym 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
wspierając cyfryzację, przeciwdziałając 
zmianie klimatu, zwiększając odporność, a 
ponadto odgrywa kluczową rolę w 
osiąganiu celów politycznych UE w 
zakresie polityki rozszerzenia i sąsiedztwa, 
pomagając krajom kandydującym z 
Bałkanów Zachodnich w pogłębianiu 
integracji z jednolitym rynkiem, 
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przyspieszając ich przystąpienie oraz 
wzmacniając odporność i stabilizację w 
regionie, co utrwala osiągnięcia procesu 
berlińskiego;

Or. en

Poprawka 19
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że utrzymanie w 
obrębie TEN-T ścisłych połączeń 
transportowych z państwami trzecimi oraz 
dalsza integracja Bałkanów Zachodnich 
ma istotne znaczenie dla UE;

Or. en

Poprawka 20
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. uznanie specyficznych cech 
regionów najbardziej oddalonych jest 
szczególnie ważne w kontekście 
europejskiej polityki transportowej, biorąc 
pod uwagę oddalenie tych regionów od 
Europy kontynentalnej, ich podwójny 
charakter wyspiarski i problemy z 
dostępnością, które powodują dodatkowe 
opóźnienia i koszty w transporcie 
pasażerskim i towarowym;

Or. pt
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Poprawka 21
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w związku z 
tym dalsze wsparcie dla projektów 
inwestycyjnych w transporcie staje się 
jeszcze ważniejsze w kontekście brexitu, 
ponieważ umożliwi zapewnienie ciągłej 
połączalności między wszystkimi 
państwami członkowskimi UE i pozwoli 
uniknąć izolacji któregokolwiek państwa 
członkowskiego w wyniku brexitu;

Or. en

Poprawka 22
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pełna 
realizacja sieci bazowej i kompleksowej 
ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych z transportu, 
a w rezultacie jest kluczowym elementem 
unijnej polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. es

Poprawka 23
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze konieczność 
uznania za priorytet multimodalnych 
połączeń transportowych między portami, 
portami lotniczymi, platformami 
multimodalnymi i głównymi korytarzami 
transportowymi TEN-T oraz określonymi 
uprzednio odcinkami w celu wspierania 
gospodarki unijnej i tworzenia miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 24
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że pełna 
realizacja TEN-T stanowi podstawę 
polityki spójności, a rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów i przyjęty w 
2014 r. kodeks postępowania w zakresie 
partnerstwa ułatwiają lepsze stosowanie 
zasady partnerstwa, a w rezultacie większe 
zaangażowanie regionów i podmiotów 
lokalnych w projekty europejskie;

Or. es

Poprawka 25
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że ukończenie 
transeuropejskiej sieci transportowej 



PE657.319v01-00 14/220 AM\1213137PL.docx

PL

(TEN-T) ma kluczowe znaczenie dla 
przechodzenia na bardziej zrównoważone 
rodzaje transportu, takie jak kolej i 
śródlądowe drogi wodne, oraz dla 
wykorzystywania paliw alternatywnych 
zgodnie z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu;

Or. en

Poprawka 26
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że 
zaangażowanie samorządów 
terytorialnych i regionalnych organów 
władzy ma decydujące znaczenie dla 
złagodzenia skutków opóźnień w realizacji 
sieci bazowej oraz że wdrożono 
nowatorskie formy współzarządzania 
sprzyjające zaangażowaniu regionalnemu, 
takie jak powierzanie funkcji zarządczych;

Or. es

Poprawka 27
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN–
T) jest kluczowym instrumentem 
wspierającym realizację priorytetowych 
projektów infrastruktury kolejowej w UE, 
w tym wdrażanie ERTMS;
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Or. en

Poprawka 28
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
ukończenia sieci bazowej TEN-T do 2030 
r., a sieci kompleksowej do 2050 r.;

C. mając na uwadze, że trwające 
negocjacje w sprawie finansowania 
instrumentu „Łącząc Europę” w ciągu 
następnych siedmiu lat powinny należycie 
uwzględniać zobowiązanie państw 
członkowskich do ukończenia sieci 
bazowej TEN-T do 2030 r., a sieci 
kompleksowej do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 29
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
ukończenia sieci bazowej TEN-T do 2030 
r., a sieci kompleksowej do 2050 r.;

C. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
ukończenia sieci bazowej TEN-T do 2030 
r., a sieci kompleksowej do 2050 r., oraz 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny prawidłowo 
transponować te zobowiązania do prawa 
krajowego i opracować krajowe plany 
transportowe, aby w odpowiednim czasie 
wprowadzić w życie przepisy europejskie i 
zapewnić ich przestrzeganie;

Or. en
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Poprawka 30
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
ukończenia sieci bazowej TEN-T do 2030 
r., a sieci kompleksowej do 2050 r.;

C. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
ukończenia sieci bazowej TEN-T do 2030 
r., a sieci kompleksowej do 2050 r.; mając 
na uwadze, że cele te prawdopodobnie nie 
zostaną osiągnięte;

Or. en

Poprawka 31
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przy 
wdrażaniu sieci TEN-T należy kierować 
się zasadą równego traktowania korytarzy, 
nie faworyzując niektórych kosztem 
innych;

Or. en

Poprawka 32
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Unia nadal 
pracuje nad pełną harmonizacją ram 
prawnych dotyczących transportu, jak 
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przewidziano przy zatwierdzeniu pakietu 
na rzecz mobilności;

Or. en

Poprawka 33
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że terminowe 
ukończenie sieci TEN-T wydaje się być 
zagrożone, biorąc pod uwagę obecne 
tempo, w szczególności przy znacznych 
opóźnieniach w przypadku projektów 
transgranicznych i brakujących ogniwach 
z powodu trudności finansowych, 
operacyjnych i administracyjnych, jakie 
napotykają promotorzy projektów;

Or. en

Poprawka 34
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego Unii Europejskiej z 
2018 r. zwrócono uwagę na fakt, że 
państwa członkowskie słabo promowały 
TEN-T i wykazały niewielkie 
zainteresowanie tą siecią;

Or. es
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Poprawka 35
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Europejski 
Trybunał Obrachunkowy ostrzegł, że 
budowa sieci bazowej jest znacznie 
opóźniona i nie zostanie ukończona przed 
upływem terminu wyznaczonego na 2030 
r., co dotyczy również pełnego wdrożenia 
ERTMS;

Or. en

Poprawka 36
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że środki 
przydzielone na ukończenie budowy TEN-
T w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” zostały znacznie zmniejszone, 
zwłaszcza po porozumieniu Rady 
przyjętym w lipcu ubiegłego roku, a kwota 
10 mld EUR przewidziana w rozdziale 
ogólnym nie wystarcza na uzupełnienie 
sieci TEN-T o brakujące ogniwa;

Or. en

Poprawka 37
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)



AM\1213137PL.docx 19/220 PE657.319v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że Rada 
zaproponowała dalsze ograniczenie 
rozdziału ogólnego dostępnego dla państw 
członkowskich UE-27, częściowo 
przydzielając wstępnie te środki państwom 
członkowskim korzystającym z Funduszu 
Spójności;

Or. en

Poprawka 38
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że Europejski 
Trybunał Obrachunkowy wymienia brak 
nadzoru ze strony Komisji jako główny 
powód tego opóźnienia;

Or. en

Poprawka 39
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że 40 % 
terytorium Unii to regiony przygraniczne, 
które zamieszkuje prawie jedna trzecia jej 
ludności;

Or. en

Poprawka 40
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Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna przyczyniać się do osiągnięcia 
celów klimatycznych UE zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem, wspierając 
wdrażanie w całej UE nowatorskich 
rozwiązań transportowych, rozwiązań w 
zakresie mobilności niskoemisyjnej, w 
szczególności rozwiązań bezemisyjnych, i 
paliw alternatywnych;

Or. en

Poprawka 41
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej oraz bezemisyjnej, 
inteligentnych systemów transportowych, 
infrastruktury ładowania i tankowania i 
paliw alternatywnych; mając na uwadze, 
że nowatorski charakter i cyfryzacja TEN-
T wymaga dodatkowych inwestycji;

Or. en

Poprawka 42
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
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Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
bezemisyjnej i zrównoważonych paliw 
alternatywnych w pełni opartych na 
odnawialnych źródłach energii;

Or. en

Poprawka 43
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
przesunięcia międzygałęziowego, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

Or. en

Poprawka 44
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich, dostępnych rozwiązań 
transportowych, inteligentnych, 
intermodalnych rozwiązań w zakresie 
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mobilności niskoemisyjnej i paliw 
alternatywnych;

Or. pt

Poprawka 45
Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, 
rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

D. mając na uwadze, że polityka TEN-
T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich, intermodalnych i cyfrowych 
rozwiązań transportowych, rozwiązań w 
zakresie mobilności niskoemisyjnej i paliw 
alternatywnych;

Or. en

Poprawka 46
Barbara Thaler

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-
T) jest siłą napędową dla utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu;

Or. de

Poprawka 47
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
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Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa jest 
kluczowa dla zapewnienia ciągłego 
przepływu towarów i dostaw 
podstawowych towarów dla ludności Unii; 
mając na uwadze, że infrastruktura 
transportowa jest czynnikiem 
warunkującym wzrost i odbudowę pod 
względem społeczno-gospodarczym; 
mając na uwadze, że inwestycje mają 
zasadniczy wpływ na poprawę jakości, 
trwałości, innowacyjności infrastruktury 
transportowej oraz jej odporności, w 
szczególności na zmianę klimatu i klęski 
żywiołowe oraz wstrząsy systemowe, takie 
jak kryzys sanitarny i zdrowotny;

Or. en

Poprawka 48
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że regiony 
oddalone, wyspiarskie i wiejskie, regiony 
w okresie transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu oraz 
słabiej rozwinięte regiony europejskie 
zmagają się z poważnymi wyzwaniami w 
zakresie spójności terytorialnej i mogą 
odnieść znaczne korzyści dzięki synergii 
po wybudowaniu sieci bazowej i 
kompleksowej TEN-T; 

Or. en

Poprawka 49
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Tomasz Piotr Poręba, Andor Deli, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Marian-Jean 
Marinescu

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że korytarze 
transportowe północ-południe w ramach 
europejskiej sieci TEN-T w Europie 
Środkowej i Wschodniej są znacznie mniej 
rozwinięte niż sieć wschód-zachód, co 
osłabia rozwój gospodarczy odnośnych 
państw i ogranicza dostęp do nowych 
możliwości, zwłaszcza w zakresie 
zatrudnienia w MŚP, przedsiębiorstwach 
typu start-up, wymianie handlowej, nauce, 
badaniach naukowych i technologiach, a 
także w zakresie bezpieczeństwa na 
drogach i obniżenia kosztów transportu;

Or. en

Poprawka 50
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że TEN-T 
otwiera się również na regiony 
sąsiadujące, takie jak kraje 
śródziemnomorskie niebędące członkami 
Unii, między innymi w ramach projektu 
euro-śródziemnomorskiej sieci 
transportowej (MEDA TEN-T), którego 
celem jest zwiększenie wiedzy o 
transporcie i połączalności sieci 
transportowych w regionie 
śródziemnomorskim przez utworzenie 
sieci ekspertów w dziedzinie transportu w 
całym basenie Morza Śródziemnego; 
mając na uwadze, że MEDA TEN-T 
zapewnia ogólny przegląd systemu usług 
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transportowych i infrastruktury w 
regionie śródziemnomorskim, połączeń i 
interoperacyjności między krajami 
śródziemnomorskimi oraz między 
regionem śródziemnomorskim a resztą 
Unii Europejskiej, a także ułatwia 
tworzenie sieci w celu zbudowania 
wolnego rynku regionu 
eurośródziemnomorskiego; mając na 
uwadze, że obecnie prowadzone są 
badania mające na celu rozszerzenie sieci 
TEN-T na wszystkie kraje 
śródziemnomorskie przez wzmocnienie 
połączeń morskich, łącznie z siecią 
lotniczą, oraz określenie kryteriów oceny 
operacji i wpływu na środowisko;

Or. en

Poprawka 51
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że trwający 
kryzys związany z COVID-19 pokazuje 
znaczenie transportu, bez którego 
gospodarka nie istnieje, ponieważ opiera 
się na funkcjonującej, sprawnej sieci 
transportu osób i towarów, która stanowi 
arterie decydujące o jej przetrwaniu; 
mając na uwadze, że rozwój wydajnej i 
odpornej infrastruktury transportowej 
powinien stanowić istotę wszystkich 
europejskich i krajowych działań na rzecz 
odbudowy;

Or. en

Poprawka 52
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że obecny kryzys 
związany z COVID-19 pokazuje, że sektor 
transportu i logistyki oraz pracownicy 
zajmujący się transportem stanowią 
podstawę europejskiej gospodarki, 
ponieważ niezakłócony transport 
towarowy ma zasadnicze znaczenie dla 
funkcjonowania łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 53
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że obecny kryzys 
związany z COVID-19 pokazuje kluczową 
rolę transportu i znaczenie sprawnej sieci 
transportowej dla dostarczania 
obywatelom Unii podstawowych towarów;

Or. en

Poprawka 54
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że obecny kryzys 
związany z COVID-19 pokazuje kluczową 
rolę transportu i znaczenie sprawnej sieci 
transportowej dla dostarczania 
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obywatelom Unii podstawowych towarów;

Or. en

Poprawka 55
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że jakość 
istniejącej sieci pogarsza się w różnych 
państwach członkowskich, a modernizacja 
i udoskonalanie wykorzystywanej 
infrastruktury mają ogromne znaczenie, w 
tym w kontekście polityki odbudowy po 
pandemii COVID-19;

Or. nl

Poprawka 56
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rozwój i 
cyfryzacja zrównoważonej infrastruktury 
transportowej wzdłuż sieci bazowej i 
kompleksowej TEN-T powinny stanowić 
kluczowe cele w ramach krajowych 
planów inwestycyjnych na rzecz 
odbudowy po kryzysie pandemicznym 
związanym z COVID-19;

Or. en
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Poprawka 57
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że polityka 
TEN-T ma ogromne znaczenie dla 
pobudzania i wspierania 
konkurencyjności europejskiego sektora 
logistyki w globalnych ramach 
gospodarczych i geopolitycznych;

Or. en

Poprawka 58
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że 
transeuropejska sieć transportowa (TEN-
T) ma zapewniać spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną oraz dostępność w 
całej UE i jej regionach, powinna również 
stymulować wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie, wspierając cyfryzację, 
przeciwdziałając zmianie klimatu i 
zwiększając odporność;

Or. en

Poprawka 59
Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Da. mając na uwadze, że nie istnieje 
żadna inicjatywa ani nie ma 
wystarczających funduszy UE, aby można 
było zapewnić zaangażowanie państw 
członkowskich we wdrażanie ERTMS w 
sieciach bazowych TEN-T, czyli jedynego 
instrumentu na rzecz bezpieczeństwa i 
interoperacyjności kolei w UE, na który 
trzeba będzie przeznaczyć co najmniej 15 
mld EUR, aby zakończyć instalację w 
korytarzach bazowych TEN-T do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 60
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że ważne jest 
uznanie większej roli portów niż funkcja 
wyłącznie transportowa, w szczególności 
ich potencjału, jeśli chodzi o pomoc w 
zazielenianiu całej gospodarki przez 
wykorzystanie energii wiatrowej, co 
powinno być wyraźniej wyeksponowane w 
polityce TEN-T;

Or. en

Poprawka 61
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przejrzystość i 
popularyzacja pojęcia „europejskiej 
wartości dodanej” są kluczowymi 
czynnikami pobudzania konstruktywnej 
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dyskusji na temat zalet tych sieci o 
priorytetowym znaczeniu, zapobiegania 
odrzucaniu ich w wyniku dezinformacji i 
uzyskania większego zaangażowania ze 
strony obywateli;

Or. es

Poprawka 62
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Europejski 
Zielony Ład ustanawia zasadę „nie czyń 
szkód” w odniesieniu do nowych 
przepisów, kierunków polityki i działań 
strategicznych Unii;

Or. en

Poprawka 63
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że ostatnie 
okresy niskiego poziomu wód i fale 
upałów dostarczyły bolesnych dowodów 
na to, iż duża część infrastruktury nie jest 
odporna na zmianę klimatu, i taka 
odporność jest w związku z tym 
priorytetem, w szczególności w przypadku 
transportu wodnego, i porty również 
należy uwzględnić przy opracowywaniu 
gospodarki wodnej;

Or. nl
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Poprawka 64
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg, Ciarán Cuffe, Karima Delli

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że w deklaracji 
Beneluksu w sprawie rowerów1a wezwano 
do wykorzystania przeglądu 
rozporządzenia w sprawie TEN-T do 
optymalizacji możliwości 
współfinansowania budowy lub 
ulepszenia infrastruktury rowerowej, a 
także do poszerzenia kwalifikowalności 
projektów rowerowych przy definiowaniu 
węzłów miejskich;
_________________
1a Political declaration of 14 July 2020 of 
the Benelux countries beyond COVID-19; 
on the urgent need for stimulating the 
bicycle use as a necessary, safe and 
healthy alternative in (urban) mobility 
[Deklaracja polityczna krajów Beneluksu 
z dnia 14 lipca 2020 r. na okres po 
pandemii COVID-19 w sprawie pilnej 
potrzeby stymulowania korzystania z 
rowerów jako niezbędnej, bezpiecznej i 
zdrowej alternatywy w mobilności 
(miejskiej)]. 

Or. en

Poprawka 65
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że inwestycje w 
zrównoważoną, inteligentną i odporną 
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infrastrukturę transportową oraz dalszy 
jej rozwój powinny stanowić centralny 
element europejskiego planu odbudowy 
po pandemii COVID-19 ze względu na 
zasadniczą rolę tej infrastruktury w 
dostarczaniu towarów i usług obywatelom 
Unii oraz przemysłowi;

Or. en

Poprawka 66
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że inwestycje w 
zrównoważoną, inteligentną i odporną 
infrastrukturę transportową oraz dalszy 
jej rozwój powinny stanowić centralny 
element europejskiego planu odbudowy 
po pandemii COVID-19; mając na 
uwadze, że infrastruktura transportowa 
jest czynnikiem warunkującym wzrost 
gospodarczy i odbudowę;

Or. en

Poprawka 67
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że strategia 
TEN-T ma zasadnicze znaczenie dla 
odbudowy gospodarki europejskiej i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
gwarantując jednocześnie płynny 
międzynarodowy przepływ towarów i 
pasażerów;
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Or. en

Poprawka 68
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że inwestycje w 
zrównoważoną, inteligentną i odporną 
infrastrukturę transportową oraz dalszy 
jej rozwój powinny stanowić centralny 
element planu odbudowy UE po pandemii 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 69
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że rok 2021 
został ogłoszony Europejskim Rokiem 
Kolei wyznaczającym konieczny punkt 
wyjścia dla ogólnounijnego renesansu 
kolei, co powinno oznaczać prawdziwy 
początek odrodzenia kolei w całej Unii, 
ponieważ jest to najbardziej 
zrównoważony środek transportu zarówno 
pasażerów, jak i towarów;

Or. en

Poprawka 70
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
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Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 uwypukliła krytyczną i 
strategiczną funkcję transportu, w tym 
portów;

Or. nl

Poprawka 71
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że pełnej 
realizacji sieci bazowej TEN-T powinny 
towarzyszyć intensywne działania służące 
zapewnieniu utrzymania i renowacji 
istniejącej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 72
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że poprawa 
infrastruktury transportowej i połączeń 
transportowych stanowi ważne narzędzie 
zwiększania rozwoju gospodarczego i 
współpracy regionalnej, a także 
stabilności i bezpieczeństwa w sąsiedztwie 
UE;

Or. en
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Poprawka 73
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że konieczna 
jest aktualizacja istniejącej sieci TEN-T 
oraz wykazu wcześniej określonych 
projektów przez uwzględnienie nowych 
propozycji, ujednolicenie korytarzy, 
pokonanie wąskich gardeł i uzupełnienie 
sieci o brakujące ogniwa;

Or. en

Poprawka 74
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
Vincenzo Sofo, Francesca Donato

Projekt rezolucji
Motyw D e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze, że rozwój TEN-
T powinien obejmować silniejszą strategię 
skoncentrowaną na Morzu Śródziemnym, 
mającą na celu poprawę przepustowości i 
połączalności portów i centrów 
logistycznych, przy jednoczesnym 
przyciąganiu przepływów handlowych do 
Europy Południowej i zwiększaniu 
globalnej konkurencyjności UE w tym 
strategicznym i ważnym obszarze 
geopolitycznym;

Or. en

Poprawka 75
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
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Elena Lizzi, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Alessandro Panza

Projekt rezolucji
Motyw D f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Df. mając na uwadze, że strategie 
makroregionalne mają ogromne 
znaczenie i należy pilnie przyspieszyć 
realizację bieżących projektów w 
makroregionie alpejskim (EUSALP) i 
adriatycko-jońskim (EUSAIR), 
uzupełniając sieć TEN-T i zapewniając 
nowe wartościowe połączenia;

Or. en

Poprawka 76
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw D g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dg. mając na uwadze, że 
interoperacyjność i cyfryzacja 
infrastruktury kolejowej TEN-T są 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
umożliwiającym znaczne pobudzenie 
przesunięcia międzygałęziowego na 
zrównoważony lądowy transport 
pasażerski i towarowy na duże odległości 
oraz osiągnięcie celów dotyczących 
utworzenia europejskiego obszaru 
kolejowego do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 77
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Motyw D h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Dh. mając na uwadze, że Europejski 
Rok Kolei w 2021 r. powinien stanowić 
okazję do rozpowszechniania informacji i 
podnoszenia świadomości społecznej w 
zakresie decydującej roli, jaką sieci TEN-
T odgrywają w zwiększaniu spójności 
społeczno-gospodarczej i rozwoju, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i promowaniu 
zrównoważonych środków transportu, 
wykorzystując ich wkład w osiągnięcie 
europejskich celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 78
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. podkreśla, że transeuropejska sieć 
transportowa powinna promować 
interoperacyjne sieci w Unii służące 
obywatelom, sprzyjające spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
Unii oraz rozwojowi rynku wewnętrznego 
przez wkład w jednolity europejski obszar 
transportu i mobilności; zauważa, że 
regiony przygraniczne w całej UE 
stanowią 40 % jej terytorium, a 
zamieszkuje je jedna trzecia ludności UE; 
przypomina, że podczas przeglądu polityki 
TEN-T należy zwrócić szczególną uwagę 
na ułatwienie połączeń transgranicznych, 
co poprawi interoperacyjność i przyczyni 
się do multimodalnej integracji 
infrastruktury transportowej Unii;

Or. en
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Poprawka 79
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. podkreśla, że realizacja sieci TEN-
T – ze szczególnym naciskiem na 
połączenia transgraniczne oraz w 
uzgodnionym terminie – wyeliminuje 
wąskie gardła, poprawi interoperacyjność 
między różnymi rodzajami transportu oraz 
przyczyni się do realizacji zintegrowanego 
multimodalnego transportu towarowego w 
UE; wzywa państwa członkowskie, które 
nie opracowały jeszcze krajowych planów 
transportowych, do ich wdrożenia bez 
zbędnej zwłoki, mając na względzie 
stosowanie i przestrzeganie terminów i 
celów określone we właściwych 
przepisach UE w odpowiednim czasie;

Or. en

Poprawka 80
Mario Furore, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ukończenie korytarzy o zasadniczym 
znaczeniu jest niezbędne, w świetle 
ustaleń Trybunału Obrachunkowego i 
przy rozważeniu potrzeby przeglądu 
projektów w perspektywie aktualnej 
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sytuacji gospodarczej, przy czym 
priorytetem jest likwidowanie wąskich 
gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności tam, gdzie brakuje sieci 
krajowej odpowiadającej potrzebie 
zagwarantowania mobilności zgodnie z 
celami spójności gospodarczej, społecznej, 
terytorialnej i środowiskowej;

Or. it

Poprawka 81
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; ukończenie 
projektów do 2030 r. jest niezbędne, przy 
czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

Or. es

Poprawka 82
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
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członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
podobnie jak ukończenie projektów 
dotyczących odcinków transgranicznych, 
brakujących ogniw, oraz likwidowanie 
wąskich gardeł;

Or. en

Poprawka 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności w regionach 
transgranicznych, peryferyjnych, wiejskich 
i najbardziej oddalonych;

Or. en

Poprawka 84
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
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przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, przy 
jednoczesnej modernizacji i rozbudowie 
istniejącej sieci, w szczególności na 
odcinkach transgranicznych;

Or. nl

Poprawka 85
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie; uważa, że 
ich terminowe ukończenie jest niezbędne, 
przy czym priorytetem jest likwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

1. podkreśla wartość dodaną 
multimodalnych korytarzy sieci bazowej 
obejmujących główne przepływy 
pasażerów i towarów między państwami 
członkowskimi i w ich obrębie, które 
zapewniają sprawne funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego i rozwój europejskiej 
wymiany handlowej między wszystkimi 
państwami członkowskimi; uważa, że 
terminowe ukończenie takich korytarzy 
jest niezbędne, przy czym priorytetem jest 
likwidowanie wąskich gardeł i brakujących 
ogniw, w szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

Or. ro

Poprawka 86
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) uważa, że przegląd rozporządzenia 
w sprawie TEN-T jest ważną szansą 
umożliwiającą dostosowanie sieci do 
przyszłych wyzwań, aby zapewnić 
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funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE 
i konkurencyjność UE na świecie w 
nadchodzących dziesięcioleciach oraz 
wspierać przechodzenie UE na 
inteligentną, zrównoważoną, wydajną i 
bezpieczną mobilność; 

Or. en

Poprawka 87
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że przegląd sieci TEN-T 
powinien zostać wykorzystany do 
aktualizacji sieci, aby sprostać obecnym 
realiom gospodarczym i społecznym oraz 
wzmocnić odbudowę i odporność Unii; 
przegląd powinien uwzględniać wyzwania 
klimatyczne, środowiskowe i społeczne 
oraz ewolucję cyfrową; podkreśla w 
związku z tym, że oprócz wyeliminowania 
istniejących wąskich gardeł, co najmniej 
równie ważne jest podniesienie jakości i 
wydajności istniejącej sieci oraz 
podłączenie jej do zrównoważonych sieci 
energetycznych i cyfrowych;

Or. en

Poprawka 88
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że przegląd sieci TEN-T 
powinien zostać wykorzystany do 
aktualizacji sieci, aby dostosować ją do 
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nowych realiów rynkowych, nowych 
potrzeb cyfrowych oraz sprostać nowym 
wyzwaniom społecznym, środowiskowym i 
klimatycznym; podkreśla znaczenie 
zwiększenia wydajności istniejącej sieci;

Or. en

Poprawka 89
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że TEN-T jest siecią, 
w której brak zgodności lub brak 
możliwości działania małego segmentu 
może osłabić wydajność i 
konkurencyjność całego systemu; w 
związku z tym apeluje o zidentyfikowanie 
oraz pilne zrealizowanie tych aspektów o 
kluczowym oddziaływaniu i segmentów 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 90
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie zwiększonej 
synergii między rozporządzeniami w 
sprawie TEN-T i TEN-E oraz ich 
odpowiednimi korytarzami w celu 
zapewnienia sprawnego dostępu do rynku 
i dystrybucji paliw alternatywnych w 
transporcie;
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Or. en

Poprawka 91
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że należy zaktualizować sieć 
TEN-T przez dodanie nowych ogniw lub 
nowych wstępnie określonych projektów 
już omówionych z państwami 
członkowskimi podczas trwających 
konsultacji, a także odcinków szczególnie 
ważnych dla zwiększenia wydajności 
korytarzy; uważa, że w strategii TEN-T 
należy uwzględnić również projekty, które 
poprawiają połączalność między różnymi 
korytarzami, między siecią bazową a 
siecią kompleksową, oraz eliminują 
brakujące ogniwa; wzywa Komisję do 
przyjęcia wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 92
Mario Furore, Laura Ferrara
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
wzywa Komisję do przeglądu priorytetów 
sieci wraz z państwami członkowskimi i do 
dokonania niezbędnych, i w razie potrzeby 
istotnych, zmian, przy określeniu 
projektów infrastrukturalnych oraz 
węzłów i odcinków w pełni 
kwalifikujących się jako projekty 
priorytetowe wnoszące regionalną i 
europejską wartość dodaną; wzywa 
Komisję do przyjęcia wszystkich zmian 
określonych w przeglądzie instrumentu 
„Łącząc Europę”8, w szczególności w 
odniesieniu do celów klimatycznych 
wyznaczonych w porozumieniu paryskim;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. it

Poprawka 93
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
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regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
uznaje, że obecne kryteria 
infrastrukturalne nie uwzględniają 
rzeczywistości geograficznej w 
peryferyjnych regionach UE; podkreśla, 
że przegląd wytycznych dotyczących TEN-
T musi być wykorzystany jako okazja do 
zaktualizowania ram i wymogów TEN-T, 
aby umożliwić włączenie dodatkowych 
beneficjentów do kompleksowej sieci 
TEN-T w celu zapewnienia lepszej 
łączności z regionami peryferyjnymi oraz 
zaspokojenia zmieniających się potrzeb 
środowiskowych, gospodarczych i 
społecznych; wzywa Komisję do przyjęcia 
wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 94
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że przegląd sieci TEN-T 
powinien zostać wykorzystany do 
aktualizacji sieci, aby dostosować ją do 
nowych realiów rynkowych i potrzeb 
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instrumentu „Łącząc Europę”8; cyfrowych oraz sprostać nowym 
wyzwaniom społecznym, środowiskowym i 
klimatycznym; podkreśla w związku z tym, 
że należy rozważyć wprowadzenie 
pewnych ograniczonych zmian na mapach, 
aby między innymi doprowadzić do 
dalszego rozproszenia struktury 
transportowej i skierowania jej strumieni 
w większym stopniu na peryferia Europy; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na sprawnym 
wdrożeniu sieci bazowej i kompleksowej 
oraz połączeniu między sieciami TEN-T w 
regionach wiejskich, górskich, 
peryferyjnych, o małej gęstości 
zaludnienia i najbardziej oddalonych oraz 
na wyspach; podkreśla, że należy 
wprowadzić pewne zmiany na mapach w 
celu pełnego odzwierciedlenia rozwoju 
sieci transportowych i zaspokojenia 
potrzeb lokalnych gospodarek; wzywa 
Komisję do przyjęcia wszystkich zmian 
określonych w przeglądzie instrumentu 
„Łącząc Europę”8;
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_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 96
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na terminowym 
wdrożeniu sieci bazowej i kompleksowej 
oraz połączeniu między sieciami TEN-T w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że należy rozważyć 
wprowadzenie zmian na mapach w celu 
odzwierciedlenia rozwoju sieci 
transportowych i gospodarek; wzywa 
Komisję do przyjęcia wszystkich zmian 
określonych w przeglądzie instrumentu 
„Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 97
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Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8 oraz do 
zwrócenia szczególnej uwagi na sieć 
kompleksową przez zwiększenie poziomu 
współfinansowania UE dla regionów 
transgranicznych, w tym obszarów 
graniczących z sąsiadującymi państwami 
trzecimi z Bałkanów Zachodnich i 
Partnerstwa Wschodniego;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 98
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, by terminowe 
i wystarczające finansowanie stymulowało 
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podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

również tę część sieci kompleksowej, która 
nie jest objęta siecią bazową, co pomoże 
zapobiec narastaniu zakłóceń równowagi, 
ze szczególnym uwzględnieniem regionów 
wiejskich, peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych oraz wysp; podkreśla, że 
uzupełnienie wielu brakujących 
transgranicznych połączeń kolejowych o 
małej i średniej skali poza główną osią 
powinno przyczynić się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego na obszarach 
wiejskich oraz wspierać transnarodową 
integrację regionalną i spójność 
europejską; podkreśla, że nie należy 
wprowadzać żadnych istotnych zmian na 
mapach; wzywa Komisję do przyjęcia 
wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8; 
przypomina, że instrument „Łącząc 
Europę” jest kluczowym instrumentem 
finansowania umożliwiającym 
uzupełnianie brakujących ogniw i 
usuwanie wąskich gardeł w sieci TEN-T;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 99
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się najbardziej na 
odcinkach o największym potencjale 
tworzenia korzyści społecznych w postaci 
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najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

lepszych możliwości wyboru dla 
indywidualnych osób dojeżdżających do 
pracy i łatwiejszego dostępu do rynku dla 
przedsiębiorstw eksportowych, ale także na 
połączeniu między siecią bazową i 
kompleksową w regionach wiejskich, 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych 
oraz na wyspach; podkreśla, że nie należy 
wprowadzać żadnych istotnych zmian na 
mapach, ale zwraca uwagę na potrzebę 
przedłużenia korytarzy bazowych na 
niektórych odcinkach, tak aby łączyły się 
ze sobą; ponadto wzywa Komisję do 
przyjęcia wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. sv

Poprawka 100
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
nie należy wprowadzać żadnych zmian na 
mapach do czasu ukończenia sieci 
bazowej; wzywa Komisję do przyjęcia 
wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
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8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. es

Poprawka 101
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach, z 
wyjątkiem włączenia regionów najbardziej 
oddalonych do priorytetowych korytarzy 
autostrad morskich oraz nowocześniejszej 
i zrównoważonej infrastruktury 
transportu multimodalnego; wzywa 
Komisję do przyjęcia wszystkich zmian 
określonych w przeglądzie instrumentu 
„Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. pt
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Poprawka 102
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach, z 
wyjątkiem tych ułatwiających dostęp do 
sieci TEN-T w peryferyjnych regionach 
Unii; wzywa Komisję do przyjęcia 
wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 103
Valter Flego

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; do 
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wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

wykazu należy jednak dodać ważne 
brakujące ogniwa o dużej europejskiej 
wartości dodanej; wzywa Komisję do 
przyjęcia wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 104
Roman Haider

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach, chyba 
że w trakcie procesu tworzenia pojawiają 
się praktyczniejsze warianty; wzywa 
Komisję do przyjęcia wszystkich zmian 
określonych w przeglądzie instrumentu 
„Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).
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Or. de

Poprawka 105
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach, jeśli 
nie są one oparte na badaniach 
przeprowadzonych lub 
współfinansowanych przez Komisję i 
państwa członkowskie, w szczególności w 
związku ze wzmacnianiem 
transgranicznych połączeń kolejowych; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. es

Poprawka 106
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych, o 
małej gęstości zaludnienia i najbardziej 
oddalonych oraz na wyspach; podkreśla, że 
nie należy wprowadzać żadnych istotnych 
zmian na mapach; wzywa Komisję do 
przyjęcia wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 107
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych, o 
małej gęstości zaludnienia i najbardziej 
oddalonych oraz na wyspach; podkreśla, że 
nie należy wprowadzać żadnych istotnych 
zmian na mapach; wzywa Komisję do 
przyjęcia wszystkich zmian określonych w 
przeglądzie instrumentu „Łącząc Europę”8;

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
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ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 108
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój 
TEN-T, aby skupić się na połączeniu 
między siecią bazową i kompleksową w 
regionach wiejskich, peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych oraz na wyspach; 
podkreśla, że nie należy wprowadzać 
żadnych istotnych zmian na mapach; 
wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich 
zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8, a także 
wymagań wynikających z 
usprawniających działań na rzecz 
postępów w realizacji TEN-T [dyrektywy 
w sprawie inteligentnej TEN-T];

_________________ _________________
8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

8 W szczególności zmian określonych w 
części III załącznika (do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu Europejskiego 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”).

Or. en

Poprawka 109
Giuseppe Ferrandino
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca się do Komisji i Rady o 
priorytetowe uwzględnienie celu 
polegającego na ukończeniu 
realizowanych obecnie projektów 
budowlanych przez wprowadzenie w życie 
wszystkich możliwych środków w zakresie 
programowania, finansowania i 
współfinansowania operacji, aby uniknąć 
dalszych opóźnień w budowie sieci 
bazowych TEN-T;

Or. en

Poprawka 110
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że TEN-T musi 
pozostać otwarta i stale funkcjonować 
nawet w czasach kryzysu oraz że w tym 
celu należy jeszcze bardziej wzmocnić 
odporność tej sieci;

Or. nl

Poprawka 111
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że kompleksowa sieć ma 
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zasadnicze znaczenie dla niewykluczania 
połączalności niektórych obszarów UE; 
podkreśla, że obie warstwy TEN-T mają 
kluczowe znaczenie dla logistyki UE, 
zapewniając kapilarność sieci bazowej i 
dystrybucję do ostatecznego celu podróży 
(„last mile”); jest zdania, że sieci 
regionalne nie powinny pozostawać poza 
perspektywą europejską, w tym pod 
względem środków finansowych i 
regulacyjnych; podkreśla, że potrzebne 
jest uzupełnienie brakujących ogniw 
infrastruktury kolejowej w regionach 
przygranicznych, aby umożliwić wydajny i 
sprawny transgraniczny transport 
kolejowy;

Or. en

Poprawka 112
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. dostrzega wpływ brexitu na 
połączalność, dostępność i spójność 
gospodarczą między Irlandią a Europą 
kontynentalną; podkreśla rosnące 
znaczenie portów irlandzkich w 
dostosowywaniu się do przenoszenia 
przepływów handlowych na szlaki 
morskie; przyznaje, że istnieje potrzeba 
dalszej poprawy jakości korytarza Morza 
Północnego i Morza Śródziemnego oraz 
rozszerzenia sieci kompleksowej w 
Irlandii w związku z konkretnymi 
zmianami wynikającymi z brexitu w 
zakresie połączeń regionalnych i 
międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 113
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wymiaru 
morskiego jako integralnej części sieci 
TEN-T; w związku z tym popiera 
autostrady morskie, aby stworzyć 
prawdziwie zrównoważoną, inteligentną i 
sprawnie działającą europejską przestrzeń 
morską; uważa, że w rozporządzeniu w 
sprawie TEN-T należy uprościć wymogi 
dotyczące autostrad morskich, aby 
połączenia morskie były traktowane na 
równi z połączeniami lądowymi; 
szczegółowe wymogi należy określić jako 
kryteria finansowania w odpowiednich 
zaproszeniach do składania wniosków;

Or. en

Poprawka 114
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wymiaru 
morskiego jako integralnej części sieci 
TEN-T; w związku z tym popiera znaczący 
rozwój autostrad morskich, aby stworzyć 
prawdziwie inteligentną, sprawnie 
działającą i zrównoważoną europejską 
przestrzeń morską; podkreśla, że w 
rozporządzeniu w sprawie TEN-T należy 
bardziej uprościć wymogi dotyczące 
autostrad morskich, aby połączenia 
morskie były traktowane na równi z 
połączeniami lądowymi;

Or. en
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Poprawka 115
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wymiaru 
morskiego jako integralnej części sieci 
TEN-T oraz potrzebę zapewnienia, by 
połączenia morskie były traktowane na 
równi z połączeniami lądowymi, w 
związku z czym popiera autostrady 
morskie, które pomogą stworzyć 
prawdziwie zrównoważoną, inteligentną i 
sprawnie działającą europejską przestrzeń 
morską, i podkreśla potrzebę uproszczenia 
wymogów dotyczących autostrad morskich 
w celu zagwarantowania równych szans 
podczas kwalifikacji projektów na lądzie i 
morzu;

Or. en

Poprawka 116
Mario Furore, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina o znaczeniu 
połączenia morskich szlaków 
transportowych i portów z innymi 
częściami Europy i regionu Morza 
Śródziemnego, a także o istotności 
połączeń z korytarzami TEN-T; wzywa 
kraje uczestniczące i Komisję do 
zapewnienia przedłużenia korytarza 
Bałtyk–Adriatyk, wraz z przedłużeniem 
korytarza jońsko–adriatyckiego na 
Półwyspie Apenińskim, w celu połączenia 
go z korytarzem skandynawsko–
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śródziemnomorskim;

Or. it

Poprawka 117
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. uważa, że kryteria, które należy 
uwzględnić w przypadku portów morskich 
w kompleksowej sieci TEN-T, w 
szczególności określone w art. 20 
rozporządzenia, nie uwzględniają realiów 
geograficznych w peryferyjnych 
regionach UE, w tym np. w regionie West 
w Irlandii;

Or. en

Poprawka 118
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do dalszego 
uwzględniania pełnego wdrożenia paliw 
alternatywnych dla wszystkich rodzajów 
transportu, w tym opracowania 
odpowiednich technologii, infrastruktury 
ładowania i tankowania (punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych, stacji 
tankowania LNG i wodoru), norm 
bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych, 
traktując tę kwestię jako jeden z głównych 
priorytetów polityki TEN-T;
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Or. en

Poprawka 119
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Valter 
Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania ukończenia sieci bazowej w 
ramach sieci globalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów 
transgranicznych i brakujących ogniw, 
oraz, w ramach sieci TEN-T, pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

Or. en

Poprawka 120
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych, aby 
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osiągnąć mobilność nisko- i bezemisyjną 
na poziomie pojazdów we wszystkich 
rodzajach transportu; zauważa, że aby 
osiągnąć ten drugi cel, konieczne może 
być dostosowanie lub zmodernizowanie 
infrastruktury TEN-T;

Or. en

Poprawka 121
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r.; w związku z tym 
należy aktywnie stymulować synergie 
między sieciami TEN-T i TEN-E, aby 
usprawnić wdrażanie transportu 
bezemisyjnego;

Or. en

Poprawka 122
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
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wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

wdrożenia zrównoważonych paliw 
alternatywnych w pełni opartych na 
odnawialnych źródłach energii dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących zrównoważonych paliw 
alternatywnych w pełni opartych na 
odnawialnych źródłach energii;

Or. en

Poprawka 123
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia czystych paliw alternatywnych 
dla wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

Or. en

Poprawka 124
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych, w 
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wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

szczególności ze źródeł odnawialnych, dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

Or. es

Poprawka 125
Andor Deli

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych, przy 
poszanowaniu zasady neutralności 
technologicznej i zapewnieniu 
różnorodności technologicznej;

Or. en

Poprawka 126
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, z myślą o 
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opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

dekarbonizacji, w tym opracowania 
odpowiednich technologii, infrastruktury 
ładowania i tankowania, norm 
bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych; zwraca 
uwagę na znaczenie wykorzystywania 
zrównoważonych rodzajów transportu do 
przewozu i dostarczania paliw 
alternatywnych;

Or. nl

Poprawka 127
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
wspólnych norm bezpieczeństwa, ochrony 
i interoperacyjności oraz ram 
regulacyjnych dotyczących paliw 
alternatywnych;

Or. sv

Poprawka 128
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
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wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności, ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych oraz 
roli portów jako strategicznych węzłów 
energetycznych w dekarbonizacji 
europejskiej gospodarki;

Or. en

Poprawka 129
Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych; 
przypomina, jak ważne jest zintegrowanie 
wdrażania niezbędnej infrastruktury 
wodoru w transporcie wzdłuż węzłów i 
korytarzy w sieciach TEN-T, przy 
zapewnieniu niezbędnych synergii i 
połączeń, aby zmaksymalizować cele 
europejskiej strategii na rzecz wodoru w 
transporcie;

Or. en

Poprawka 130
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw 
alternatywnych; domaga się unijnego 
planu działania dla infrastruktury 
drogowej dostosowanego do planu 
działania dotyczącego przemysłu 
motoryzacyjnego;

Or. en

Poprawka 131
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych;

3. wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania w ramach TEN-T pełnego 
wdrożenia paliw alternatywnych dla 
wszystkich rodzajów transportu, w tym 
opracowania odpowiednich technologii, 
infrastruktury ładowania i tankowania, 
norm bezpieczeństwa, ochrony i 
interoperacyjności oraz ram regulacyjnych 
dotyczących paliw alternatywnych; uważa, 
że Zielony Ład to szansa dla 
europejskiego przemysłu transportowego 
na przyjęcie przewodniej roli w oparciu o 
transformację w kierunku czystszej i 
bardziej ekologicznej energii;

Or. en
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Poprawka 132
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby podczas 
przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-
E i dyrektywy w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych 
wzmocniła i przyspieszyła synergie między 
polityką transportową i polityką 
energetyczną UE, aby w spójny sposób 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
określonych w Zielonym Ładzie;

Or. en

Poprawka 133
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. apeluje do Komisji o 
przedstawienie kompleksowego planu 
optymalizacji przesunięcia 
międzygałęziowego na szczeblu unijnym z 
uwzględnieniem Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 134
Mario Furore, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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3a. podkreśla potrzebę poprawy celów 
klimatycznych zgodnie z celem 
neutralności klimatycznej do 2040 r.; 
wskazuje, że aby zapewnić stały postęp w 
osiąganiu neutralności klimatycznej, 
każdy projekt infrastruktury transportowej 
finansowany z budżetu UE powinien 
zostać uznany, na podstawie niezależnej 
oceny, za zgodny z celami klimatycznymi 
na lata 2030, 2050 i ewentualnie 2040 
oraz zgodny z celem UE dotyczącym 
budowania neutralnej dla klimatu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w pełni 
opartej na energii ze źródeł odnawialnych, 
wysoce zasobooszczędnej i 
energooszczędnej; zwraca uwagę, że w 
tym względzie w ocenie skutków projektów 
należy brać pod uwagę emisje gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia, takie 
jak emisje występujące na etapie budowy i 
eksploatacji, łącznie z emisjami 
pośrednimi w łańcuchu wartości projektu;

Or. it

Poprawka 135
Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o 
przyspieszenie wdrożenia europejskiej 
strategii na rzecz wodoru, której głównym 
celem jest dekarbonizacja produkcji 
wodoru, rozwój niezbędnej infrastruktury 
i maksymalizacja udziału wodoru w 
dekarbonizacji transportu w sieciach 
bazowych i kompleksowych TEN-T;

Or. en

Poprawka 136
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Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę na potrzebę 
wspierania transformacji portów jako 
ośrodków produkcji i magazynowania 
energii odnawialnej i niskoemisyjnej, a 
także towarzyszących im stacji paliw na 
obszarach miejskich i przemysłowych, z 
uwzględnieniem możliwości użytkowania 
multimodalnego; podkreśla znaczenie 
dostarczania i transportu paliw 
alternatywnych zrównoważonymi 
środkami transportu;

Or. en

Poprawka 137
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla potrzebę, aby wspierać 
przekształcenie portów morskich i 
śródlądowych w zrównoważone ośrodki 
przemysłowe, energetyczne, gospodarcze, 
transportowe i społeczne, np. w obszarach 
wytwarzania i magazynowania energii 
odnawialnej, paliw alternatywnych, 
zielonego wodoru i rozwoju gospodarki i 
przemysłu o rzeczywistym obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 138
Johan Van Overtveldt



AM\1213137PL.docx 73/220 PE657.319v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla kluczowe strategiczne 
funkcje zarówno portów śródlądowych, 
jak i morskich, jako łącznika między 
różnymi rodzajami transportu oraz jako 
węzłów energetycznych, przemysłowych i 
węzłów niebieskiej gospodarki, które 
działają również jako ośrodki innowacji i 
racjonalnego wykorzystywania 
przestrzeni, w których kluczowe znaczenie 
mają dostawy energii;

Or. nl

Poprawka 139
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że wdrożenie 
infrastruktury paliw alternatywnych 
powinno być wspierane przez podejście 
korytarzowe prowadzące do stworzenia 
efektywnie zaplanowanej infrastruktury, 
opartej na popycie i cechach portów 
morskich i śródlądowych, tak aby uniknąć 
nadpodaży na obszarach gęstej 
infrastruktury portowej, przy 
uwzględnieniu charakterystyki rynku i 
potrzeb użytkowników;

Or. en

Poprawka 140
Johan Van Overtveldt
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że dla infrastruktury 
paliw alternatywnych ważne jest, aby 
statki mogły zaopatrywać się w szerszym 
korytarzu, w oparciu o zasady wydajności, 
charakterystykę rynku i potrzeby 
użytkowników;

Or. nl

Poprawka 141
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. podkreśla, że obecność 
wystarczających, bezpiecznych i 
chronionych parkingów wzdłuż TEN-T 
ma szczególne znaczenie zarówno z 
punktu widzenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, jak i dobrostanu 
użytkowników sieci, zwłaszcza kierowców 
ciężarówek; zwraca uwagę na rosnące 
znaczenie bezpiecznych i chronionych 
parkingów ze względu na wyzwania 
związane z migracją i terroryzmem; w 
związku z tym wzywa do zapewnienia 
ukierunkowanego wsparcia różnym 
podmiotom, zarówno w wymiarze 
przepisów, jak i ustaleń praktycznych, w 
celu promowania bezpieczeństwa 
parkingów;

Or. nl

Poprawka 142
Johan Van Overtveldt
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach śródlądowych i 
morskich, portach lotniczych i platformach 
multimodalnych, jak również połączeń z 
nimi, aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe; w związku 
z tym zwraca uwagę na potencjał portów 
w dziedzinie tworzenia zrównoważonych 
połączeń miejskich na ostatnim odcinku 
(„ostatniej mili”) w oparciu o 
zrównoważone rozwiązania w zakresie 
logistyki i mobilności; wzywa zatem 
Komisję do priorytetowego traktowania 
ukończenia i modernizacji połączeń 
kolejowych i drogowych z głównymi 
portami śródlądowymi i morskimi;

Or. nl

Poprawka 143
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, w szczególności przez 
wzmacnianie połączeń między węzłami i 
stacjami kolejowymi a węzłami transportu 
zbiorowego, jak również w portach i 
platformach multimodalnych, aby 
zapewnić sprawny, wydajny, inteligentny i 
zrównoważony system mobilności na 
potrzeby przewozu osób i logistyki 
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transportu towarowego, wspierając w ten 
sposób skuteczne i zrównoważone 
przesunięcie międzygałęziowe, które w 
odpowiednim czasie przyczyni się do 
redukcji emisji o co najmniej 65 % do 
2030 r. i do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2040 r.;

Or. en

Poprawka 144
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania zrównoważonych połączeń 
transportowych, takich jak połączenia 
kolejowe i śródlądowe drogi wodne, w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
oraz takich połączeń do nich i pomiędzy 
nimi, aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

Or. en

Poprawka 145
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, węzłach i stacjach 
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lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

kolejowych, portach, portach lotniczych i 
platformach multimodalnych, oraz 
połączeń transportowych z nimi, aby 
zapewnić sprawny, wydajny, inteligentny i 
zrównoważony system mobilności na 
potrzeby przewozu osób i logistyki 
transportu towarowego, wspierając w ten 
sposób skuteczne przesunięcie 
międzygałęziowe;

Or. en

Poprawka 146
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
a także połączeń z nimi, w sieciach 
bazowych i kompleksowych, aby zapewnić 
sprawny, wydajny, inteligentny, 
bezpieczny, wzajemnie połączony i 
zrównoważony system mobilności na 
potrzeby przewozu osób i logistyki 
transportu towarowego, wspierając w ten 
sposób skuteczne przesunięcie 
międzygałęziowe;

Or. en

Poprawka 147
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka
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4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe, które 
umożliwi użytkownikom korzystanie ze 
zintegrowanych i inteligentnych opcji 
mobilności na potrzeby transportu 
zarówno towarów, jak i osób, oraz 
opracowanie biletu zintegrowanego;

Or. es

Poprawka 148
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
a także połączeń między nimi, aby 
zapewnić sprawny, wydajny, inteligentny i 
zrównoważony system mobilności na 
potrzeby przewozu osób i logistyki 
transportu towarowego, wspierając w ten 
sposób skuteczne przesunięcie 
międzygałęziowe w kierunku zwiększenia 
udziału efektywnych i niskoemisyjnych 
form transportu, w szczególności 
transportu kolejowego;

Or. en

Poprawka 149
Maria Grapini
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, dostępny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego w całej 
UE, obejmujący również obszary wiejskie, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

Or. ro

Poprawka 150
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach morskich i 
śródlądowych, portach lotniczych i 
platformach multimodalnych, aby 
zapewnić sprawny, wydajny, inteligentny i 
zrównoważony system mobilności na 
potrzeby przewozu osób i logistyki 
transportu towarowego, wspierając w ten 
sposób skuteczne przesunięcie 
międzygałęziowe;

Or. en

Poprawka 151
Tom Berendsen, Massimiliano Salini
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych, centrach logistycznych i 
platformach multimodalnych, aby 
zapewnić sprawny, wydajny, inteligentny i 
zrównoważony system mobilności na 
potrzeby przewozu osób i logistyki 
transportu towarowego, wspierając w ten 
sposób skuteczne przesunięcie 
międzygałęziowe;

Or. en

Poprawka 152
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
aby zapewnić sprawny, wydajny, 
inteligentny i zrównoważony system 
mobilności na potrzeby przewozu osób i 
logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

4. podkreśla potrzebę dalszego 
promowania połączeń transportowych w 
węzłach miejskich, portach, portach 
lotniczych i platformach multimodalnych, 
a także z nimi, aby zapewnić sprawny, 
wydajny, inteligentny i zrównoważony 
system mobilności na potrzeby przewozu 
osób i logistyki transportu towarowego, 
wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

Or. en

Poprawka 153
Giuseppe Ferrandino

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że znaczna część celów 
zrównoważonego transportu i 
przesunięcia międzygałęziowego 
określonych w białej księdze w sprawie 
transportu z 2011 r. nie została osiągnięta, 
a wkład sektora transportu w osiągnięcie 
celów klimatycznych na lata 2030 i 2050 
jest nadal ograniczony; w związku z tym 
zwraca się do Komisji o przyjęcie nowej 
kompleksowej strategii z ambitnymi 
celami w zakresie rozwoju 
zrównoważonych środków transportu 
towarów, w tym skutecznych środków 
wspierających transport kombinowany na 
szczeblu krajowym i europejskim, 
zwiększających konkurencyjność 
kolejowego transportu towarowego i 
ułatwiających finansowanie niezbędnej 
infrastruktury na potrzeby 
zrównoważonego transportu towarowego i 
zrównoważonej logistyki;

Or. en

Poprawka 154
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ponownie podkreśla, że przejście 
do zrównoważonego i niskoemisyjnego 
sektora transportu o obiegu zamkniętym 
wymaga wyższego poziomu wiedzy 
odbiorców usług na temat efektywnego 
wykorzystania zasobów; jest zdania, że 
jednym z najważniejszych czynników 
zmiany zachowania obejmującej przejście 
na bardziej zrównoważone środki 
transportu jest przystępny cenowo, dobrze 
rozwinięty i multimodalny system 
transportu publicznego, który obejmuje 
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węzły miejskie i łączy się z obszarami 
wiejskimi;

Or. en

Poprawka 155
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla znaczenie dokonania 
przesunięcia międzygałęziowego z 
transportu drogowego na kolejowy w 
dążeniu do osiągnięcia celów 
klimatycznych UE;

Or. en

Poprawka 156
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla znaczenie usprawnienia 
połączeń między węzłami i stacjami 
kolejowymi a węzłami transportu 
zbiorowego przez tworzenie wydajnych 
węzłów wymiany modalnej, jako 
niezbędnego środka do upowszechnienia 
zrównoważonych dojazdów do pracy i 
zmniejszenia zatorów;

Or. en

Poprawka 157
Jakop G. Dalunde, Karima Delli
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. apeluje do Komisji o priorytetowe 
potraktowanie modernizacji połączeń 
kolejowych z portami morskimi i 
śródlądowymi drogami wodnymi w celu 
wsparcia przesunięcia międzygałęziowego 
i wzmocnienia zrównoważonej logistyki;

Or. en

Poprawka 158
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
zapewnieniu jego bezemisyjności; 
podkreśla, że sieć TEN-T powinna 
pobudzać innowacyjne zastosowania 
cyfrowe we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym inteligentne systemy 
transportowe, europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), 
systemy monitorowania i informacji o 
ruchu statków, usługi informacji rzecznej 
oraz systemy zarządzania ruchem 
lotniczym (SESAR);

Or. en

Poprawka 159
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że badania naukowe, 
innowacje i cyfryzacja odgrywają 
kluczową rolę w obniżaniu emisyjności i 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu 
zgodnie z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że sieć TEN-T powinna 
pobudzać innowacyjne zastosowania 
cyfrowe we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym inteligentne systemy 
transportowe, europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), 
systemy monitorowania i informacji o 
ruchu statków, usługi informacji rzecznej 
oraz systemy zarządzania ruchem 
lotniczym (SESAR);

Or. en

Poprawka 160
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu, 
zwiększaniu jego efektywności oraz 
odporności i obniżaniu jego emisyjności; 
apeluje do Komisji o wspieranie rozwoju 
multimodalnej interoperacyjności i 
podkreśla, że sieć TEN-T powinna 
pobudzać innowacyjne zastosowania 
cyfrowe we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym inteligentne systemy 
transportowe, europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), 
systemy monitorowania i informacji o 
ruchu statków, usługi informacji rzecznej 
oraz systemy zarządzania ruchem 
lotniczym (SESAR);
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Or. en

Poprawka 161
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu 
oraz odporności transportu na zmianę 
klimatu i obniżaniu jego emisyjności; 
podkreśla, że sieć TEN-T powinna 
pobudzać innowacyjne zastosowania 
cyfrowe we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym inteligentne systemy 
transportowe, europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), 
systemy monitorowania i informacji o 
ruchu statków, usługi informacji rzecznej 
oraz systemy zarządzania ruchem 
lotniczym (SESAR); nalega, aby Komisja 
promowała i ulepszała rozwój 
interoperacyjności multimodalnej;

Or. nl

Poprawka 162
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa i odporności 
transportu i obniżaniu jego emisyjności; 
podkreśla, że sieć TEN-T powinna 
pobudzać innowacyjne zastosowania 
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wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

cyfrowe we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym inteligentne systemy 
transportowe, europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), 
systemy monitorowania i informacji o 
ruchu statków, usługi informacji rzecznej 
oraz systemy zarządzania ruchem 
lotniczym (SESAR), i apeluje, aby 
Komisja wspierała rozwój 
interoperacyjności multimodalnej;

Or. en

Poprawka 163
Roman Haider

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja oraz telekomunikacja 
odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu 
bezpieczeństwa transportu i obniżaniu jego 
emisyjności; podkreśla, że sieć TEN-T 
powinna pobudzać innowacyjne 
zastosowania cyfrowe we wszystkich 
rodzajach transportu, w tym inteligentne 
systemy transportowe, europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), 
systemy monitorowania i informacji o 
ruchu statków, usługi informacji rzecznej 
oraz systemy zarządzania ruchem 
lotniczym (SESAR);

Or. de

Poprawka 164
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej, 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR) oraz systemy monitoringu 
strukturalnego obiektów infrastruktury;

Or. en

Poprawka 165
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR), a także sfinalizowanie projektu 
Galileo;

Or. es
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Poprawka 166
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR); zachęca Komisję do 
promowania wśród państw członkowskich 
finansowania tych systemów w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności;

Or. en

Poprawka 167
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 

5. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
zwiększaniu bezpieczeństwa transportu i 
obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że 
sieć TEN-T powinna pobudzać 
innowacyjne zastosowania cyfrowe we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
inteligentne systemy transportowe, 
europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), systemy 
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monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR);

monitorowania i informacji o ruchu 
statków, usługi informacji rzecznej oraz 
systemy zarządzania ruchem lotniczym 
(SESAR); podkreśla, że główne terminale 
i połączenia międzysystemowe powinny 
być na najwyższym poziomie cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 168
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę na znaczenie 
regularnego i znormalizowanego 
utrzymywania infrastruktury TEN-T, w 
szczególności mostów i tuneli, w celu 
zapewnienia trwałej infrastruktury o 
wysokiej jakości; wzywa Komisję do 
wprowadzenia wymogów jakościowych dla 
infrastruktury, w szczególności mostów i 
tuneli, oraz do opracowania wspólnego 
europejskiego podejścia do inspekcji i 
ocen jakości infrastruktury TEN-T;

Or. en

Poprawka 169
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że dekarbonizacja i 
osiągnięcie wszystkich celów określonych 
w unijnej strategii Zielonego Ładu nie 
mogą mieć negatywnego wpływu na 
konkurencyjność przedsiębiorstw 
działających w sieci TEN-T; zwraca 
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szczególną uwagę, że potrzebne jest 
odwrotne podejście, polegające na 
wspieraniu zrównoważonego i 
progresywnego podejścia do wyżej 
wymienionych celów i unikaniu wszelkich 
strat pod względem konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 170
Barbara Thaler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że infrastruktura 
fizyczna może rozwinąć swój pełny 
potencjał tylko wtedy, gdy równolegle do 
jej rozbudowy ograniczane są przepisy 
krajowe, i wzywa Komisję, by w 
sprawozdaniach z postępu pracy przy sieci 
TEN-T dodała rozdział na temat 
ograniczenia biurokracji;

Or. de

Poprawka 171
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Maria 
Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że niewłaściwe 
utrzymywanie sieci może wpłynąć na 
ciągłość, trwałość i wydajność, a tym 
samym odporność infrastruktury TEN-T; 
podkreśla, że infrastruktura transportowa 
wymaga nie tylko remontów i 
modernizacji, lecz także regularnej 
konserwacji; zauważa z niepokojem, że 
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utrzymanie jest bardzo wyraźnie 
lekceważone, co zmniejsza 
konkurencyjność linii (ograniczenia 
prędkości, niezawodność, bezpieczeństwo), 
w szczególności w przypadku kolei, 
prowadząc czasami do zamykania linii; 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, a także Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, o analizę nowych 
programów finansowania, aby ułatwić 
inwestowanie w utrzymanie sieci; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do 
opracowania szczegółowych planów 
krajowych dotyczących finansowania 
zwyczajnego i nadzwyczajnego 
utrzymania; ponadto wzywa Komisję do 
wdrożenia planu monitorowania sieci 
bazowej w zakresie utrzymania na 
szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 172
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

6. zwraca uwagę, że rozwiązania w 
zakresie mobilności przy wykorzystaniu 
inteligentnych, podłączonych do internetu 
i autonomicznych pojazdów stają się 
opłacalne z handlowego punktu widzenia 
oraz że należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

Or. en

Poprawka 173
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
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Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia, a ponadto 
zostały zatwierdzone na mocy niedawno 
przyjętego rozporządzenia 2019/2144 w 
sprawie bezpieczeństwa ogólnego, oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T w celu zapewnienia 
bezpiecznego stosowania, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

Or. en

Poprawka 174
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej zrównoważonej 
infrastruktury transportowej i cyfrowej 
TEN-T, zapewniając jednocześnie 
interoperacyjność transgraniczną;

Or. en

Poprawka 175
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie synergie i interoperacyjność 
transgraniczną, ochronę danych i 
cyberbezpieczeństwo;

Or. en

Poprawka 176
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną, ochronę danych i 
cyberbezpieczeństwo;

Or. nl

Poprawka 177
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
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Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną;

6. zwraca uwagę, że inteligentne i 
autonomiczne rozwiązania w zakresie 
mobilności stają się opłacalne z 
handlowego punktu widzenia oraz że 
należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i 
cyfrowej TEN-T, zapewniając 
jednocześnie interoperacyjność 
transgraniczną, ochronę danych i 
cyberbezpieczeństwo;

Or. en

Poprawka 178
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczenie harmonijnego 
i jednorodnego rozwoju wzdłuż korytarzy z 
punktu widzenia wydajności i 
przepustowości przy definiowaniu węzłów 
tranzytowych i końcowych w sieci; zwraca 
uwagę, że węzły sieci bazowej powinny być 
wyposażone w platformy tranzytowe, aby 
usprawnić przepływ pasażerów i towarów;

Or. en

Poprawka 179
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 7. jest zdania, że normy w zakresie 
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infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
ma kluczowe znaczenie ze względu na 
postęp technologiczny, efektywność, nowe 
funkcje, wysokiej jakości działanie, 
zwiększenie przepustowości, solidność i 
ciągłość w wymiarze transgranicznym i 
potrzebę przyjęcia podejścia opartego na 
cyklu życia oraz podniesienia odporności 
infrastruktury na skutki kryzysów takich 
jak pandemie i zmiana klimatu;

Or. nl

Poprawka 180
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że zharmonizowane 
normy w zakresie infrastruktury mające 
zastosowanie do całej sieci są czynnikiem 
umożliwiającym utworzenie prawdziwego 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu; uważa, że modernizacja i 
utrzymanie istniejącej infrastruktury są 
ważne ze względu na postęp 
technologiczny, normy bezpieczeństwa i 
potrzebę podniesienia jej odporności na 
skutki kryzysów takich jak pandemie oraz 
postępujące kryzysy dotyczące klimatu i 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 181
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu i 
mobilności; uważa, że modernizacja 
istniejącej infrastruktury, zwłaszcza na 
odcinkach transgranicznych, jest ważna 
ze względu na postęp technologiczny, 
interoperacyjność, zwiększenie 
przepustowości, nowe funkcje i potrzebę 
podniesienia jej odporności na skutki 
kryzysów takich jak pandemie; zwraca 
uwagę, że koordynacja między państwami 
członkowskimi jest kluczowa dla 
pokonania kryzysu systemowego i 
zapewnienia ciągłego przepływu towarów 
i dostaw podstawowych towarów dla 
ludności Unii;

Or. en

Poprawka 182
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości, funkcjonalność 
transgraniczną, obecne i przyszłe globalne 
wyzwania i poszczególne nowe role 
transportu i sieci, aby podnieść ich 
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odporność na skutki kryzysów takich jak 
pandemie i zmiana klimatu;

Or. en

Poprawka 183
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że zharmonizowane 
normy w zakresie infrastruktury mające 
zastosowanie do całej sieci są czynnikiem 
umożliwiającym utworzenie prawdziwego 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu; uważa, że utrzymywanie i 
modernizowanie istniejącej infrastruktury 
jest ważne ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości, nowe funkcje i potrzebę 
podniesienia jej odporności na skutki 
kryzysów takich jak pandemie;

Or. en

Poprawka 184
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizowanie lub usprawnianie 
istniejącej infrastruktury jest ważne ze 
względu na postęp technologiczny, 
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przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

zwiększenie przepustowości, wysokiej 
jakości wydajność, niezawodność i 
ciągłość w kontekście transgranicznym i 
potrzebę podniesienia jej odporności na 
zmianę klimatu i skutki kryzysów takich 
jak pandemie;

Or. en

Poprawka 185
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że utrzymanie i modernizacja istniejącej 
infrastruktury jest ważna ze względu na 
postęp technologiczny, zwiększenie 
przepustowości, nowe funkcje i potrzebę 
podniesienia jej odporności na skutki 
kryzysów takich jak pandemie;

Or. en

Poprawka 186
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
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jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
kryzys klimatyczny lub pandemie;

Or. en

Poprawka 187
Roman Haider

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że odpowiednie doposażenie kilku 
obszarów istniejącej infrastruktury jest 
ważne ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

Or. de

Poprawka 188
Mario Furore, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
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jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie; uważa, że zasadnicze znaczenie 
ma promowanie kultury konserwacji i 
wzywa Komisję do wspierania systemów 
sieci spójnych z warunkami danego 
terytorium; wzywa Komisję do 
ustanowienia przepisu, zgodnie z którym 
wszystkie wkłady finansowe państw 
członkowskich przeznaczone na 
konserwację i zapewnienie bezpieczeństwa 
obiektów infrastruktury są w pełni 
odejmowane od odpowiednich docelowych 
poziomów deficytu określonych w pakcie 
stabilności i wzrostu po wygaśnięciu 
zawieszenia;

Or. it

Poprawka 189
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uznaje, 
że obecne kryteria dotyczące 
infrastruktury nie uwzględniają kluczowej 
roli infrastruktury portowej w ułatwianiu 
wdrażania odnawialnych źródeł energii; 
dostrzega kluczową rolę infrastruktury 
portowej i dobrze funkcjonujących 
operacji portowych w zapewnianiu dostaw 
towarów i materiałów w całej Europie 
oraz podkreśla, że znaczenie portów dla 
odbudowy gospodarki europejskiej 
powinno znaleźć odzwierciedlenie w 
polityce TEN-T; uważa, że modernizacja 
istniejącej infrastruktury jest ważna ze 
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względu na postęp technologiczny, 
zwiększenie przepustowości i potrzebę 
podniesienia jej odporności na skutki 
kryzysów takich jak pandemie;

Or. en

Poprawka 190
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie; podkreśla rolę, jaką 
transeuropejska sieć transportowa 
odgrywa w zapewnieniu funkcjonowania 
jednolitego rynku europejskiego, dzięki 
czemu udało się uniknąć braków w 
zaopatrzeniu w podstawowe towary i leki 
podczas izolacji, oraz jak ważne jest, by 
nadal ją promować;

Or. es

Poprawka 191
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 7. jest zdania, że normy w zakresie 
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infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie; w każdym razie zmiany te nie 
mogą być finansowane z instrumentu 
„Łącząc Europę” oraz nie mogą zastąpić 
priorytetowych projektów TEN-T ani 
opóźniać terminowego ukończenia sieci 
bazowej;

Or. es

Poprawka 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie;

7. jest zdania, że normy w zakresie 
infrastruktury mające zastosowanie do 
całej sieci są czynnikiem umożliwiającym 
utworzenie prawdziwego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu; uważa, 
że modernizacja istniejącej infrastruktury 
jest ważna ze względu na postęp 
technologiczny, zwiększenie 
przepustowości i potrzebę podniesienia jej 
odporności na skutki kryzysów takich jak 
pandemie; podkreśla, że Komisja powinna 
zwiększyć harmonizację norm dotyczących 
transportu i infrastruktury;

Or. en

Poprawka 193
Barbara Thaler
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że sprawna transgraniczna 
komunikacja szynowa w sieci TEN-T i 
europejskich korytarzach szynowego 
transportu towarowego wymaga 
obowiązkowej współpracy transgranicznej 
między zarządcami infrastruktury, i 
wzywa Komisję, by w ramach przeglądu 
sieci TEN-T zaproponowała zarządcom 
infrastruktury wiążące działania;

Or. de

Poprawka 194
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do 
zaproponowania ram prawnych w celu 
poprawy zarządzania ryzykiem, 
odporności i dostosowania do zmiany 
klimatu infrastruktury transportowej w 
sieci bazowej, z uwzględnieniem 
wszystkich środków transportu;

Or. en

Poprawka 195
Pierre Karleskind

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że utworzenie 
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zdecentralizowanej sieci zapewni odporny 
system transportowy w UE; przyczyniłoby 
się do tego ukończenie sieci bazowych i 
globalnych;

Or. en

Poprawka 196
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że należy wzmocnić 
odporność sieci TEN-T przez 
zagwarantowanie priorytetowego statusu 
wydajnemu i transgranicznemu 
transportowi do miejsca przeznaczenia 
ładunku; podkreśla, że sieć TEN-T 
powinna pozostać otwarta i stale działać, 
także w czasie kryzysów i zamykania 
przejść granicznych;

Or. en

Poprawka 197
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie łączenia 
korytarzy TEN-T i TEN-E i tworzenia 
synergii między nimi w celu połączenia 
bezemisyjnych korytarzy transportowych z 
bezemisyjną infrastrukturą energetyczną; 
wzywa Komisję do ułatwienia i 
nagradzania wspólnego projektowania 
rozwiązań w dziedzinie transportu, czystej 
energii i rozwiązań cyfrowych, aby 
osiągnąć większą wartość dodaną UE;
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Or. en

Poprawka 198
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do ułatwienia 
tworzenia synergii i wspólnego 
projektowania rozwiązań w dziedzinie 
transportu, cyfryzacji oraz czystej i 
niskoemisyjnej energii w celu zwiększania 
wartości dodanej UE;

Or. en

Poprawka 199
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do pilnego 
ułatwienia realizacji projektów 
ukierunkowanych na synergię w 
dziedzinie transportu, cyfryzacji i czystej 
energii w celu osiągnięcia większej 
europejskiej wartości dodanej;

Or. nl

Poprawka 200
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla kluczową rolę 
transportu morskiego w regionach 
najbardziej oddalonych i na wyspach dla 
Unii Europejskiej i jej portów jako 
głównej drogi dostępu dla tych terytoriów; 
podkreśla, że do połączenia tych 
europejskich terytoriów konieczne jest 
dokładne rozważenie najbardziej 
oddalonych regionów i wysp w ramach 
TEN-T; uważa, że należy wspierać rozwój 
połączeń morskich z pobliskimi 
państwami trzecimi w celu zwiększenia 
atrakcyjności i rozwoju gospodarczego 
najbardziej oddalonych regionów i wysp; 
wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej 
uwagi na specjalne potrzeby tych 
terytoriów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu i odporności na zmianę 
klimatu;

Or. en

Poprawka 201
Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje do Komisji o uznanie 
szerszej roli portów, wykraczającej poza 
funkcje wyłącznie transportowe, w 
odniesieniu do działań na rzecz obniżenia 
emisyjności, zwłaszcza pod względem 
zdolności do wykorzystania możliwości, 
jakie stwarza lądowa i morska energetyka 
wiatrowa;

Or. en

Poprawka 202
Sara Cerdas
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
potrzeb użytkowników, zwłaszcza w 
zakresie cyfrowego, szybkiego i prostego 
dostępu do całej transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T);

Or. pt

Poprawka 203
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, jak ważne jest 
posiadanie przez wszystkie państwa 
członkowskie rozwiniętej, inteligentnej, 
bezpiecznej i zrównoważonej 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
która ułatwia mobilność, połączalność i 
dostępność terytorialną w całej UE, 
zwłaszcza w regionach peryferyjnych, na 
wyspach i w regionach najbardziej 
oddalonych, w celu promowania i 
pobudzania turystyki europejskiej i 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 204
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
zintegrowanego i zrównoważonego 
przepływu pasażerów i towarów w 
korytarzach TEN-T;

Or. en

Poprawka 205
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T) za ważny czynnik 
odbudowy gospodarczej i społecznej 
państw członkowskich po kryzysie 
związanym z COVID-19;

Or. ro

Poprawka 206
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje do państw członkowskich, 
aby nie realizowały inwestycji związanych 
z TEN-T w oparciu o sieci patronackie 
zainteresowanych podmiotów 
politycznych; wzywa Komisję do 
opracowania usystematyzowanego planu 
inwestycyjnego na szczeblu Unii, zgodnie 
z priorytetowymi kryteriami społeczno-
gospodarczymi i środowiskowymi, 
zatwierdzonymi z wyprzedzeniem przez 
Komisję i Parlament;
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Or. en

Poprawka 207
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa, że przegląd wytycznych 
TEN-T powinien uwzględniać skutki 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej; uważa, że należy 
zagwarantować realizację i zakończenie 
wspólnie uzgodnionych projektów 
transportowych w zakresie infrastruktury 
TEN-T między Unią Europejską a 
Zjednoczonym Królestwem; podkreśla, że 
ta kwestia ma szczególne znaczenie dla 
ochrony beneficjentów i zapewnienia 
ciągłości projektów;

Or. en

Poprawka 208
Pierre Karleskind

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla kluczową rolę 
transportu morskiego w regionach 
najbardziej oddalonych i na wyspach dla 
Unii Europejskiej i jej portów jako 
głównej drogi dostępu dla tych terytoriów; 
podkreśla, że do połączenia tych 
europejskich terytoriów konieczne jest 
dokładne rozważenie najbardziej 
oddalonych regionów i wysp w ramach 
TEN-T; podkreśla, że w przypadku 
regionów najbardziej oddalonych i 
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przybrzeżnych porty odgrywają znaczącą 
rolę jako ośrodki regionalne;

Or. en

Poprawka 209
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. apeluje do Komisji o priorytetowe 
potraktowanie ukończenia i modernizacji 
połączeń kolejowych i drogowych z 
głównymi portami UE w celu wspierania 
przesunięcia międzygałęziowego; zwraca 
uwagę na zdolność portów do odegrania 
roli czynników umożliwiających 
zrównoważony transport towarowy i 
pasażerski w ramach połączeń miejskich 
do ostatecznego celu podróży („last 
mile”);

Or. en

Poprawka 210
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. podkreśla, że planowanemu 
przeglądowi wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej sieci transportowej 
powinny towarzyszyć zapowiedziane 
przeglądy zarówno dyrektywy w sprawie 
rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych, jak i rozporządzenia w 
sprawie europejskiej sieci kolejowej 
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ukierunkowanej na konkurencyjny 
transport towarowy;

Or. en

Poprawka 211
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. podkreśla znaczenie preferowania 
zawsze wykorzystania zrównoważonych 
produktów i materiałów, zarówno w 
wymiarze zewnętrznym, jak i 
wewnętrznym;

Or. pt

Poprawka 212
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. podkreśla potrzebę rozważenia 
dostosowania infrastruktury do innowacji 
technologicznych i cyfrowych, w 
szczególności pod względem dostępności i 
dostępu do zasobów, takich jak Wi-Fi, 
wewnątrz niej, zwłaszcza w środowisku 
kolejowym, w celu zapewnienia 
użytkownikom wysokiego poziomu usług, 
komfortu i bezpieczeństwa;

Or. pt

Poprawka 213
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
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Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. uważa, że przegląd 
transeuropejskiej sieci transportowej 
powinien uwzględniać nowe realia 
rynkowe, zmieniające się potrzeby cyfrowe 
oraz nowe wyzwania społeczne, 
środowiskowe i klimatyczne; podkreśla 
znaczenie zwiększenia synergii między 
sieciami transeuropejskimi w dziedzinie 
transportu, energii i telekomunikacji;

Or. en

Poprawka 214
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do wystarczającego 
finansowania; ubolewa nad decyzją Rady 
Europejskiej o zaproponowaniu cięć 
budżetowych w programach 
ukierunkowanych na przyszłość, takich 
jak instrument „Łącząc Europę” i 
InvestEU; zauważa, że bardzo ambitny 
program dekarbonizacji musi być poparty 
odpowiednimi instrumentami 
finansowania i instrumentami 
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dźwigni środków publicznych; finansowymi, aby został zrealizowany z 
powodzeniem; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. en

Poprawka 215
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas, César 
Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora 
transportu, gdzie dotacje wciąż są 
niezbędne, oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych, bez 
uszczerbku dla wymogów bezpieczeństwa i 
zgodnie z celami Europejskiego Zielonego 
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Ładu; głęboko ubolewa z powodu 
sugerowanych przez Radę cięć w WRF i 
Next Generation EU dotyczących 
programów finansowania, które mają 
bezpośredni wpływ na projekty 
infrastruktury transportowej TEN-T;

Or. en

Poprawka 216
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
skuteczne i zrównoważone, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, „Horyzont Europa” itp.) oraz 
pożyczki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego były dostosowane do 
szczególnych potrzeb zrównoważonej 
transformacji sektora transportu oraz by 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania; w związku z 
tym ubolewa nad decyzją Rady o 
zmniejszeniu środków budżetowych na 
programy ukierunkowane na przyszłość, 
takie jak instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i „Horyzont Europa”; zwraca 
uwagę, że ambitny program 
dekarbonizacji UE musi być poparty 
odpowiednimi instrumentami 
finansowania i instrumentami 
finansowymi; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
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prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. en

Poprawka 217
Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T oraz niezbędną 
technologię w zakresie interoperacyjności 
(np. ERTMS, który wymaga co najmniej 
15 mld na ukończenie w sieciach 
bazowych TEN-T) były wystarczające i 
dostosowane do wyzwań związanych z 
europejskimi celami klimatycznymi, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne, 
„Horyzont Europa” itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora transportu oraz by państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania; wzywa 
Komisję do wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. en

Poprawka 218
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Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa”, Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności itp.) oraz 
pożyczki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego były dostosowane do 
szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii i spójności polityki 
między odpowiednimi instrumentami UE 
innymi niż instrument „Łącząc Europę” 
(np. Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. en

Poprawka 219
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
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Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; ubolewa nad decyzją Rady o 
zmniejszeniu środków budżetowych na 
programy ukierunkowane na przyszłość, 
takie jak instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU i „Horyzont Europa”; zauważa, 
że ambitny unijny program dekarbonizacji 
musi być poparty odpowiednimi 
instrumentami finansowania i 
instrumentami finansowymi; wzywa 
Komisję do wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. en

Poprawka 220
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; ubolewa nad decyzją Rady o 
zmniejszeniu budżetów instrumentu 
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odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

„Łącząc Europę”, InvestEU i „Horyzont 
Europa” oraz podkreśla, że ambitny 
program UE dotyczący dekarbonizacji 
wymaga wsparcia odpowiednimi 
instrumentami finansowania i 
instrumentami finansowymi; wzywa 
Komisję do wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. en

Poprawka 221
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych; zwraca 
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dźwigni środków publicznych; uwagę, że odpowiednie instrumenty 
finansowe zorientowane na klimat i 
środowisko w ramach Zielonego Ładu 
powinny zostać udostępnione na 
inwestycje w sieć TEN-T, które mogą 
pomóc w skutecznym ograniczeniu emisji 
w sektorze transportu;

Or. sv

Poprawka 222
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; uważa, że należy 
kontynuować finansowanie inwestycji w 
infrastrukturę TEN-T, aby zmniejszyć 
dysproporcje w rozwoju regionalnym i 
krajowym między państwami 
członkowskimi; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. ro
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Poprawka 223
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

8. podkreśla, że aby inwestycje w 
infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; w tym kontekście ubolewa 
nad decyzją Rady o zmniejszeniu tych 
budżetów, które są również niezbędne dla 
innowacyjnych rozwiązań zapewniających 
zrównoważoną transformację; wzywa 
Komisję do wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

Or. nl

Poprawka 224
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że aby inwestycje w 8. podkreśla, że aby inwestycje w 
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infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych;

infrastrukturę TEN-T były wystarczające, 
istotne jest, by wszystkie odpowiednie 
fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 
Europa” itp.) oraz pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora transportu 
oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi 
niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w 
celu przyciągnięcia inwestorów 
prywatnych oraz osiągnięcia efektu 
dźwigni środków publicznych; podkreśla 
potrzebę zapewnienia UE-27 zasobów 
dostępnych w ramach faktycznie 
określonego programu budżetowego w 
celu ukończenia sieci bazowej TEN-T do 
2030 r.;

Or. en

Poprawka 225
Barbara Thaler

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że środki z funduszu 
Next Generation EU stanowią jedyną 
możliwość zapewnienia rozbudowy sieci 
bazowych TEN-T do 2030 r., i wzywa 
Komisję, by w negocjacjach z państwami 
członkowskimi zarezerwowała 
odpowiednią część środków pomocowych 
na rozbudowę i przekazała Parlamentowi 
odnośne sprawozdanie końcowe;

Or. de
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Poprawka 226
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża ubolewanie, że w nowym 
wniosku dotyczącym WRF i planie 
odbudowy państwa członkowskie nadal 
nie dają wyraźnego sygnału dotyczącego 
inwestycji infrastrukturalnych ani nie 
traktują priorytetowo ukończenia TEN-T 
(brak zwiększenia puli środków na 
transport w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, brak wyraźnego specjalnego 
finansowania na transport w ramach 
planu odbudowy);

Or. en

Poprawka 227
Giuseppe Ferrandino

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, aby w krajowych 
programach odbudowy wdrażających 
Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności uznano znaczącą 
rolę inwestycji w nowoczesną, cyfrową i 
zrównoważoną infrastrukturę 
transportową oraz w interoperacyjne 
usługi kolejowe wysokiej jakości w 
sieciach TEN-T, aby zwiększyć wkład 
zrównoważonego transportu w osiągnięcie 
celów klimatycznych UE;

Or. en
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Poprawka 228
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ponownie podkreśla, że instrument 
„Łącząc Europę” jest kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym dokończenie 
budowy sieci TEN-T i przyczynienie się do 
osiągnięcia celów klimatycznych UE i jej 
państw członkowskich zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ 
do 80 % jego finansowania przeznacza się 
na transport z myślą o osiągnięciu celów 
klimatycznych przez promowanie 
zrównoważonych projektów 
infrastrukturalnych, multimodalności, 
kolejowego transportu towarowego, 
działań innowacyjnych i w sferze 
cyfrowej, takich jak systemy aplikacji 
telematycznych, oraz stosowania paliw 
alternatywnych oraz infrastruktury 
ładowania i tankowania;

Or. en

Poprawka 229
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża ubolewanie z powodu 
propozycji Rady, która wstępnie 
przydzieliła 1,384 mln EUR z rozdziału 
ogólnego na projekty transgraniczne w 
państwach członkowskich objętych 
polityką spójności; wzywa Parlament do 
potwierdzenia swojego stanowiska bez 
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dalszego zmniejszania funduszy 
dostępnych dla państw członkowskich 
UE-27;

Or. en

Poprawka 230
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że ukończenie 
przytorowej i pokładowej infrastruktury 
ERTMS jest podstawowym warunkiem 
wstępnym utworzenia europejskiego 
obszaru kolejowego i umożliwienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
kolejowego w korytarzach TEN-T; w 
związku z tym podkreśla, że do ukończenia 
ERTMS w sieciach bazowych potrzeba nie 
mniej niż 15 miliardów oraz że jest to 
wymagane, aby Komisja odgrywała 
przewodnią rolę w koordynowaniu 
operacji finansowania i wdrażania;

Or. en

Poprawka 231
Pierre Karleskind

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla specyfikę regionów 
najbardziej oddalonych i wysp, które 
wymagają specjalnych instrumentów, i 
ponownie wyraża poparcie dla wyższych 
stawek współfinansowania;
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Or. en

Poprawka 232
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla specyfikę regionów 
najbardziej oddalonych i wysp, które 
wymagają specjalnych instrumentów, i 
ponownie wyraża poparcie dla wyższych 
stawek współfinansowania;

Or. en

Poprawka 233
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zwraca uwagę, że zgodnie ze 
sprawozdaniem z postępu prac we 
wdrażaniu sieci TEN-T w latach 2016–
2017 (sierpień 2020 r., Komisja) w kwocie 
91,3 mld, jaką zainwestowano do tej pory 
w TEN-T, 73 % finansowania pochodzi z 
dochodów krajowych, a jedynie 3,1 mld z 
instrumentu „Łącząc Europę”; uważa, że 
jest to czynnik utrudniający terminowe 
ukończenie TEN-T; wzywa Komisję do 
przyjęcia bardziej ukierunkowanego 
podejścia przez stosowanie wyższych 
stawek współfinansowania w przypadku 
projektów o największej europejskiej 
wartości dodanej w celu uwolnienia i 
uruchomienia środków krajowych;

Or. en
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Poprawka 234
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla, że partnerstwa 
europejskie mogą odegrać ważną rolę w 
postępach w zakresie innowacji i badań 
dotyczących wydajności i bezpieczeństwa 
sektora transportu; podkreśla, że 
partnerstwa europejskie w zakresie 
różnych rodzajów transportu mogą mieć 
bardzo pozytywny wpływ na bezpieczne, 
zrównoważone i inteligentne wdrożenie 
transeuropejskiej sieci transportowej;

Or. en

Poprawka 235
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre 
Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. podkreśla, że przestrzeganie 
terminu określonego w dyrektywie w 
sprawie inteligentnej TEN-T powinno być 
brane pod uwagę podczas oceny projektów 
pod kątem spełniania kryteriów stopnia 
przygotowania projektów ustanowionych 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; 
uważa ponadto, że występujące opóźnienia 
powinny uzasadniać badanie stanu 
zaawansowania projektu i rewizję pomocy 
finansowej otrzymanej przez Unię w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”, 
zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) ... / ... [w sprawie instrumentu 
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„Łącząc Europę”], które mogłoby 
skutkować zmniejszeniem lub wycofaniem 
dotacji;

Or. en

Poprawka 236
Mario Furore, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

9. odnotowuje opóźnienia w realizacji 
projektów transgranicznych utrudniające 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa Komisję do 
zapewnienia poważnej oceny podjętych 
decyzji w świetle nowych wymagań 
dotyczących przepływu ruchu; wzywa 
państwa członkowskie do przeglądu, w 
razie potrzeby, zobowiązań dotyczących 
ich części sieci, przez ocenę możliwości 
rezygnacji z projektów niezgodnych z 
aktualną sytuacją gospodarczą, i do 
zapewnienia skutecznych procedur 
administracyjnych, a także wzywa je do 
zwiększenia stopnia cyfryzacji procesów 
administracyjnych;

Or. it

Poprawka 237
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 

9. zwraca uwagę na opóźnienia w 
realizacji projektów transgranicznych, 
które utrudniają terminowe tworzenie 
ciągłych korytarzy sieci bazowej i skutkują 
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sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

wzrostem kosztów projektów; żąda od 
państw członkowskich wypełnienia 
zobowiązań dotyczących ich części sieci i 
zapewnienia skutecznych procedur 
administracyjnych, a także wzywa je do 
zwiększenia stopnia cyfryzacji procesów 
administracyjnych;

Or. es

Poprawka 238
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych uniemożliwiającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i współpracy, 
w miarę możliwości, w celu zwiększenia 
europejskiej wartości dodanej polityki 
TEN-T; wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych procedur 
administracyjnych, a także wzywa je do 
zwiększenia stopnia cyfryzacji procesów 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 239
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 9. jest głęboko zaniepokojony 
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opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych i terminowych procedur 
administracyjnych i sądowych, a także 
wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych i 
sądowych; wzywa Komisję do 
wprowadzenia klauzuli wykluczającej na 
szczeblu europejskim, aby pomóc 
państwom członkowskim w przyspieszeniu 
krajowych postępowań administracyjnych 
i sądowych;

Or. en

Poprawka 240
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci, zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych i 
wzmocnienia współpracy z organami 
państw członkowskich w zakresie 
projektów transgranicznych, w 
szczególności w celu koordynacji 
harmonogramów i terminów, a także 
wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

Or. en
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Poprawka 241
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych 
oraz stosowania rozporządzenia w sprawie 
usprawnienia środków na rzecz 
poczynienia postępów w realizacji 
transeuropejskiej sieci transportowej;

Or. en

Poprawka 242
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do bezzwłocznego 
wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie 
usprawnienia środków na rzecz 
poczynienia postępów w realizacji 
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transeuropejskiej sieci transportowej oraz 
zwiększenia stopnia cyfryzacji procesów 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 243
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, 
a także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; nalega, by państwa 
członkowskie wypełniły zobowiązań 
dotyczące ich części sieci i zapewniły 
skuteczne procedury administracyjne, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych 
oraz zintegrowania nowych norm 
opartych na Zielonym Ładzie i przyszłym 
rozporządzeniu w sprawie osiągnięcia 
neutralności klimatycznej (Europejskie 
prawo o klimacie);

Or. en

Poprawka 244
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w ukończeniu projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej TEN-T; wzywa państwa 
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członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

Or. en

Poprawka 245
Roman Haider

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do niezwłocznego i 
samodzielnego wypełnienia zobowiązań 
dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

Or. de

Poprawka 246
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Pierre Karleskind, 
Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów 
transgranicznych utrudniającymi 
terminowe tworzenie ciągłych korytarzy 
sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań 

9. jest głęboko zaniepokojony 
opóźnieniami w realizacji projektów, w 
szczególności projektów transgranicznych, 
utrudniającymi terminowe tworzenie 
ciągłych korytarzy sieci bazowej; wzywa 
państwa członkowskie do wypełnienia 
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dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a 
także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

zobowiązań dotyczących ich części sieci i 
zapewnienia skutecznych procedur 
administracyjnych, a także wzywa je do 
zwiększenia stopnia cyfryzacji procesów 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 247
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że chociaż sieć TEN-T 
należy wdrażać stopniowo, a sieć bazowa 
powinna stanowić trzon rozwoju 
zrównoważonej multimodalnej sieci 
transportowej i stymulować rozwój całej 
sieci kompleksowej, ważne jest 
zapewnienie wystarczającego 
finansowania przeznaczonego na sieć 
kompleksową nieobjętą siecią bazową w 
celu uniknięcia rosnących rozbieżności;

Or. en

Poprawka 248
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wdrożenie unijnych 
środków usprawniających w procedurach 
wydawania pozwoleń, transgranicznych 
procedurach udzielania zamówień i 
innych postępowaniach 
administracyjnych, a także zwiększenie 
cyfryzacji tych ostatnich, ma kluczowe 
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znaczenie dla ograniczenia przeszkód 
technicznych i obciążenia 
administracyjnego, a tym samym 
ewentualnych opóźnień i potencjalnego 
wzrostu kosztów projektów infrastruktury 
transportowej TEN-T; podkreśla, że to 
uproszczenie procedur ma kluczowe 
znaczenie dla postępu w realizacji 
transeuropejskiej sieci transportowej w 
bardziej efektywny sposób; zauważa, że 
ma to szczególne znaczenie dla 
zapewnienia pewności promotorom 
projektów i potencjalnym inwestorom 
prywatnym1a;
_________________
1a Zgodnie z wstępnym porozumieniem z 
dnia 17 czerwca 2020 r. wynikającym z 
międzyinstytucjonalnych negocjacji 
dotyczących rozporządzenia w sprawie 
usprawnienia środków na rzecz 
poczynienia postępów w realizacji.

Or. en

Poprawka 249
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że fundusze UE należy 
przydzielać przede wszystkim z myślą o 
zachęcaniu do sprawnej eliminacji 
wąskich gardeł, szczególnie na odcinkach 
transgranicznych, i w sposób dostosowany 
do tego typu zadań, a także że należy 
skorygować wszelkie nierówności między 
postrzeganymi obciążeniami związanymi z 
kosztami infrastruktury finansowanymi 
na szczeblu krajowym a postrzeganymi 
społeczno-gospodarczymi korzyściami po 
każdej stronie granicy;

Or. en
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Poprawka 250
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Maria 
Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zauważa, że szczególne wyzwania 
w zakresie koordynacji procedur 
wydawania pozwoleń dotyczą 
transgranicznych projektów 
infrastrukturalnych sieci TEN-T; 
podkreśla, że ustanowienie wspólnego 
organu za obopólną zgodą 
zainteresowanych państw członkowskich 
mogłoby ułatwić skuteczniejszą i 
sprawniejszą realizację projektów 
transgranicznych TEN-T1a;
_________________
1a Zgodnie z wstępnym porozumieniem z 
dnia 17 czerwca 2020 r. wynikającym z 
międzyinstytucjonalnych negocjacji 
dotyczących rozporządzenia w sprawie 
usprawnienia środków na rzecz 
poczynienia postępów w realizacji.

Or. en

Poprawka 251
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 

skreśla się
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interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. en

Poprawka 252
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia, jak należy interpretować 
zasady i wymogi do celów oceny, 
sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. en

Poprawka 253
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wykorzystanie wszystkich 
instrumentów będących w jej zasięgu, 
które służą do egzekwowania od państw 
członkowskich, by wywiązywały się ze 
zobowiązań; wnioskuje o wzmocnienie 
funkcji i roli koordynatorów europejskich 
w zarządzaniu korytarzami, m.in. przez 
nadanie wiążącego charakteru ich 
sprawozdaniom; wzywa Komisję do 
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wyjaśnienia, jak należy interpretować 
zasady i wymogi do celów oceny, 
sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. es

Poprawka 254
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów, roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami, a 
także roli punktu kompleksowej obsługi 
wyznaczonego organu w procedurze 
wydawania pozwoleń; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia, jak należy interpretować 
zasady i wymogi do celów oceny, 
sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. en

Poprawka 255
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wykorzystanie uprawnień już 
przyznanych jej na mocy rozporządzenia, 
wzmocnienie odpowiednich instrumentów 
i wzmocnienie roli koordynatorów 
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interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. en

Poprawka 256
Roman Haider

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

10. zachęca Komisję do sprawowania 
w większym stopniu nadzoru nad 
wdrożeniem sieci TEN-T oraz 
wzmocnienia odpowiednich instrumentów 
i roli koordynatorów europejskich w 
zarządzaniu korytarzami; wzywa Komisję 
do wyjaśnienia, jak należy rozumieć bądź 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. de

Poprawka 257
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 

10. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie nadzoru nad wdrożeniem sieci 
TEN-T przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami o 
szczególnym znaczeniu dla projektów 
transgranicznych; wzywa Komisję do 
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oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

wyjaśnienia, jak należy interpretować 
zasady i wymogi do celów oceny, 
sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. en

Poprawka 258
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

10. wzywa Komisję do zwiększenia 
nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T 
przez wzmocnienie odpowiednich 
instrumentów i roli koordynatorów 
europejskich w zarządzaniu korytarzami; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy 
interpretować zasady i wymogi do celów 
oceny, sprawozdawczości i oceny 
kwalifikowalności;

Or. en

Poprawka 259
Barbara Thaler

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję, by wspólnie z 
państwami członkowskimi ustaliła 
wiążący harmonogram w celu 
zapewnienia realizacji sieci bazowej TEN-
T do 2030 r.;
wzywa Komisję do niezwłocznego 
wszczęcia postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, gdy tylko okaże się, że nie 
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można zapewnić terminowego oddania do 
użytku części sieci TEN-T, przy wliczeniu 
przeciętnego czasu trwania postępowania 
i czasu budowy;
wzywa Komisję do corocznego 
informowania Parlamentu o postępie 
budowy;

Or. de

Poprawka 260
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Pierre Karleskind, 
Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca Komisję do wzmocnienia 
spójności między krajowymi planami 
transportowymi a sieciami TEN-T, aby 
zapewnić właściwe egzekwowanie i 
wdrażanie rozporządzenia w sprawie 
TEN-T;

Or. en

Poprawka 261
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie skutecznej racjonalizacji 
procedur – w tym procedur regulujących 
finansowanie w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” – oraz zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych i kosztów 
ukończenia sieci bazowej TEN-T, przy 
jednoczesnym przeprowadzeniu znacznej 
harmonizacji procedur krajowych 
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związanych z projektami 
transgranicznymi;

Or. en

Poprawka 262
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
roli koordynatorów europejskich, np. 
przez nadanie im uprawnień do 
sporządzania wykazu i oceniania 
priorytetów TEN-T oraz przyznanie im 
decydującej roli w wyborze projektów; 
uważa, że należy im powierzyć 
odpowiedzialność za nadzór, zwłaszcza 
nad głównymi połączeniami 
transgranicznymi, w celu zapewnienia ich 
terminowego ukończenia;

Or. en

Poprawka 263
Valter Flego

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że brak skutecznej 
harmonizacji i uczciwej współpracy 
politycznej między sąsiadującymi 
państwami członkowskimi może utrudniać 
ważne projekty transgraniczne; wzywa 
Komisję, państwa członkowskie i inne 
zainteresowane strony do przywiązywania 
takiej samej wagi do projektów na małą 
skalę, jak do dużych projektów TEN-T;



PE657.319v01-00 142/220 AM\1213137PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 264
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że biorąc pod uwagę 
bezpośredni związek między polityką 
TEN-T a spójnością społeczno-
gospodarczą i terytorialną, istnieje 
potrzeba zaangażowania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
zainteresowanych stron oraz konsultacji z 
nimi w celu skuteczniejszej i właściwej 
realizacji projektów infrastruktury 
transportowej; zwraca uwagę, że należy 
wspierać wymianę najlepszych praktyk 
dotyczących sposobu angażowania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i zainteresowanych stron w skuteczną 
realizację projektów TEN-T na szczeblu 
europejskim, krajowym, regionalnym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 265
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że przegląd wytycznych 
dotyczących TEN-T należy wykorzystać do 
znacznego wzmocnienia roli regionów i 
miast, a także ich stowarzyszeń we 
wdrażaniu sieci TEN-T, zwłaszcza w 
odniesieniu do zarządzania korytarzami 
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transportowymi, inicjowania budowy 
terminali i centrów logistycznych oraz 
monitorowania realizacji inwestycji;

Or. en

Poprawka 266
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję do lepszej 
koordynacji połączeń między różnymi 
korytarzami w celu osiągnięcia bardziej 
odpowiedzialnej odporności systemowej, w 
tym między siecią bazową a kompleksową; 
podkreśla, że pojęcie odporności należy 
rozszerzyć na dezaktualizację i starzenie 
się infrastruktury (również przez 
wdrażanie urządzeń służących do 
monitorowania bezpieczeństwa i ochrony 
infrastruktury);

Or. en

Poprawka 267
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. ubolewa, że pomimo opóźnień w 
ukończeniu budowy sieci bazowej do 2030 
r. Komisja nigdy nie wykorzystała art. 56 
rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, aby 
zachęcić państwa członkowskie do 
przyspieszenia planowania i budowy tej 
infrastruktury; wzywa Komisję do 
wzmocnienia i wykorzystywania przepisów 
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tego artykułu podczas przeglądu 
wytycznych dotyczących TEN-T;

Or. en

Poprawka 268
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że Europejskiej Agencji 
Kolejowej (ERA) należy przyznać bardziej 
znaczącą rolę we wdrażaniu TEN-T; 
zwraca uwagę, że dzięki temu ERA byłaby 
lepiej przygotowana do osiągnięcia celów, 
jakie przed nią stoją, tj. przyczyniania się 
do rozwoju i funkcjonowania jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego, 
poprawy bezpieczeństwa kolei, 
interoperacyjności i konkurencyjności 
kolei europejskich;

Or. en

Poprawka 269
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa Komisję do wzmocnienia 
roli ERA we wdrażaniu TEN-T przez 
rozszerzenie jej uprawnień, np. przez 
powierzenie jej odpowiedzialności za 
koordynację i nadzór nad projektami, w 
szczególności w odniesieniu do połączeń 
transgranicznych;

Or. en
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Poprawka 270
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. wzywa Komisję do 
zaproponowania znacznego zwiększenia 
budżetu ERA, co zapewni jej 
wystarczające środki na wykonywanie 
rozszerzonych uprawnień, jak 
zaproponowano w ust. [X]; ubolewa nad 
zmniejszeniem budżetu na 2021 r.; 
zauważa, że takie zmniejszenie jest 
szczególnie niefortunne, ponieważ rok 
2021 został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Kolei;

Or. en

Poprawka 271
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 10 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10e. zwraca uwagę, że Trybunał 
Obrachunkowy stanowczo skrytykował 
wymogi analizy kosztów i korzyści w 
przypadku dużych projektów TEN-T; 
wzywa Komisję do przeglądu wymogów 
dotyczących analizy kosztów i korzyści 
oraz metodologii projektów TEN-T;

Or. en

Poprawka 272
Jakop G. Dalunde
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10f. zwraca uwagę, że w analizie 
społeczno-gospodarczego wpływu 
eliminacji niektórych wąskich gardeł i 
ukończenia kluczowych segmentów, 
zwłaszcza transgranicznych, które 
pozwalają na udane wzajemne połączenie 
kilku krajów w ramach osi, należy przyjąć 
szerszy zakres, a nie bezpośrednią strefę 
zasięgu dla danego segmentu, na przykład 
w odniesieniu do umożliwienia podróży 
koleją na duże odległości;

Or. en

Poprawka 273
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 10 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10g. sugeruje, że należy wstrzymać 
niektóre konkretne megaprojekty w 
ramach TEN-T o spodziewanym 
wyraźnym ujemnym bilansie 
klimatycznym do 2050 r., jak wskazano 
niedawno w sprawozdaniu specjalnym 
Trybunału na ten temat, aby nie 
powodować skutków przeciwnych do 
zamierzonych w stosunku do ogólnego 
niezbędnego celu dotyczącego 
neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 274
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
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Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Rodzaje transportu Rodzaje transportu i węzły transportowe

Or. en

Poprawka 275
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Rodzaje transportu Rodzaje transportu i węzły transportowe

Or. en

Poprawka 276
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa do przyjęcia środków służących 
dalszemu zwiększeniu bezpieczeństwa 
drogowego zgodnie z „wizją zero” i 
utrzymaniu bezpieczeństwa operacyjnego 
przez cały cykl życia infrastruktury 
krytycznej;

11. zwraca uwagę na znaczenie 
poprawy jakości infrastruktury drogowej w 
ramach TEN-T i wzywa do przyjęcia 
środków służących dalszemu zwiększeniu 
bezpieczeństwa drogowego zgodnie z 
„wizją zero” i utrzymaniu bezpieczeństwa 
operacyjnego przez cały cykl życia 
infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 277
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa do przyjęcia środków służących 
dalszemu zwiększeniu bezpieczeństwa 
drogowego zgodnie z „wizją zero” i 
utrzymaniu bezpieczeństwa operacyjnego 
przez cały cykl życia infrastruktury 
krytycznej;

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa Komisję do przyjęcia dalszych 
środków służących zwiększaniu liczby 
punktów ładowania elektrycznego i stacji 
tankowania wodoru, uwzględniając 
możliwe przyszłe rozwiązania w zakresie 
paliw alternatywnych, przy pełnym 
poszanowaniu zasady neutralności 
technologicznej; przypomina o znaczeniu 
inwestowania w innowacyjne i 
inteligentne rozwiązania w dziedzinie 
bezpieczeństwa drogowego, aby osiągnąć 
cel strategiczny UE dotyczący „wizji zero” 
i utrzymać bezpieczeństwo operacyjne 
przez cały cykl życia infrastruktury 
krytycznej;

Or. en

Poprawka 278
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa do przyjęcia środków służących 
dalszemu zwiększeniu bezpieczeństwa 
drogowego zgodnie z „wizją zero” i 
utrzymaniu bezpieczeństwa operacyjnego 
przez cały cykl życia infrastruktury 
krytycznej;

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa do przyjęcia środków służących 
dalszemu zwiększeniu bezpieczeństwa 
drogowego zgodnie z „wizją zero” i 
utrzymaniu oraz poprawie bezpieczeństwa 
operacyjnego przez cały cykl życia 
infrastruktury krytycznej; podkreśla 
potrzebę spełnienia nowych wymagań 
bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 
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2019/1936, w tym również ochrony 
niechronionych użytkowników dróg, a 
także potrzebę dostosowania innych 
przepisów, takich jak dyrektywa 2004/54 
w sprawie minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa dla tuneli w 
transeuropejskiej sieci drogowej, do 
nowych norm bezpieczeństwa, 
zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji; 
zwraca uwagę, że w tym celu należy 
zagwarantować dalsze inwestycje w 
dostosowanie i utrzymanie infrastruktury; 
podkreśla, że wszelkie upraszczanie 
ustaleń i wymogów regulacyjnych w 
procedurach projektowych w ramach 
przeglądu wytycznych dotyczących TEN-T 
nie powinno odbywać się kosztem 
najwyższych norm bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 279
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa do przyjęcia środków służących 
dalszemu zwiększeniu bezpieczeństwa 
drogowego zgodnie z „wizją zero” i 
utrzymaniu bezpieczeństwa operacyjnego 
przez cały cykl życia infrastruktury 
krytycznej;

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa do przyjęcia środków służących 
dalszemu zwiększaniu dostępu do paliw 
alternatywnych, zwiększeniu 
bezpieczeństwa drogowego zgodnie z 
„wizją zero” i utrzymaniu bezpieczeństwa 
operacyjnego przez cały cykl życia 
infrastruktury krytycznej;

Or. es

Poprawka 280
Angel Dzhambazki
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T i 
wzywa do przyjęcia środków służących 
dalszemu zwiększeniu bezpieczeństwa 
drogowego zgodnie z „wizją zero” i 
utrzymaniu bezpieczeństwa operacyjnego 
przez cały cykl życia infrastruktury 
krytycznej;

11. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia wysokiej jakości 
infrastruktury drogowej w ramach TEN-T 
w całej Unii i wzywa do przyjęcia środków 
służących dalszemu zwiększeniu 
bezpieczeństwa drogowego zgodnie z 
„wizją zero” i utrzymaniu bezpieczeństwa 
operacyjnego przez cały cykl życia 
infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 281
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że należy wprowadzić i 
dostosować specjalne certyfikowane 
odcinki sieci TEN-T, a także sieci 
autostrad, w celu spełnienia minimalnych 
norm eksploatacyjnych dla pojazdów 
zautomatyzowanych i półautomatycznych 
oraz parametrów infrastruktury 
obejmujących widoczność, stan 
sygnalizacji drogowej, znaki drogowe i 
oznakowanie drogowe; zauważa, że 
modernizacja i utrzymanie infrastruktury 
mogą być konieczne, aby zagwarantować, 
że pojazdy zautomatyzowane i 
półautomatyczne będą poruszać się w 
bezpiecznym trybie w każdym przypadku 
lub w niekorzystnych warunkach, co może 
prowadzić do poprawy bezpieczeństwa 
konwencjonalnych pojazdów, a tym 
samym przynosić korzyści wszystkim 
użytkownikom dróg;
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Or. en

Poprawka 282
Tomasz Piotr Poręba, Andor Deli, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Marian-Jean 
Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do zajęcia się pilną 
potrzebą wzmocnienia sieci infrastruktury 
drogowej wzdłuż wschodniej granicy UE, 
począwszy od Litwy, przez Polskę, 
Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, a 
skończywszy na Grecji; uważa, że 
działania takie powinny opierać się na 
planowaniu realizowanym od dłuższego 
czasu w ramach projektu Via Carpatia, w 
sprawie którego przedstawiciele krajów, 
przez które przebiega szlak, podpisali 
kilka deklaracji o dalszej współpracy przy 
rozwoju korytarza oraz aktualizacji jego 
przebiegu; uważa, że dzięki budowie Via 
Carpatia regiony UE położone 
peryferyjnie uzyskają możliwość 
przyspieszonego rozwoju i szybciej 
dorównają bardziej rozwiniętym obszarom 
Unii; zwraca uwagę, że budowa trasy 
pobudzi również inwestycje i wzrost 
gospodarczy oraz poprawi bezpieczeństwo 
całej UE; uważa, że Via Carpatia musi 
być objęta odpowiednim przydziałem 
środków z budżetu, i dlatego wzywa do 
włączenia projektu „Via Carpatia” do 
sieci bazowej TEN-T w celu zapewnienia 
odpowiedniego finansowania przez UE;

Or. en

Poprawka 283
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
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Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
zrównoważonej mobilności opartej na sieci 
w miejskim i lokalnym przewozie osób i 
towarów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
regionami i miastami w celu ulepszenia i 
sfinalizowania odpowiedniej brakującej 
infrastruktury ostatecznego celu podróży 
(„last mile”) i zrównoważonych połączeń 
intermodalnych w całej sieci TEN-T, w 
szczególności transgranicznych, co 
umożliwi sprawniejsze i efektywniejsze 
wykorzystywanie infrastruktury i usług 
zapobiegające zatorom i przyczyniające 
się do zerowej emisji w odpowiednim 
czasie;

Or. en

Poprawka 284
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
uwzględnienia potrzeb 
niezmotoryzowanych uczestników ruchu 
przy projektowaniu i budowie 
infrastruktury TEN-T oraz priorytetowego 
traktowania tych potrzeb na obszarach 
miejskich; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
regionami i miastami w celu ulepszenia 
infrastruktury ostatecznego celu podróży 
(„last mile”) i połączeń intermodalnych w 
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całej sieci TEN-T, co umożliwi 
sprawniejsze i efektywniejsze 
wykorzystywanie infrastruktury i usług;

Or. en

Poprawka 285
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim, 
wiejskim i lokalnym przewozie osób i 
towarów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
regionami i miastami w celu ulepszenia 
infrastruktury ostatecznego celu podróży 
(„last mile”) i połączeń intermodalnych w 
całej sieci TEN-T, co umożliwi 
sprawniejsze, efektywniejsze i 
bezpieczniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług na obszarach 
miejskich i wiejskich; zauważa, że 
wszelkie fundusze przeznaczone na 
wspieranie mobilności w miastach i na 
obszarach wiejskich powinny być również 
zgodne z normami bezpieczeństwa i 
zakresem określonym w nowo przyjętej 
dyrektywie 2019/1936, a także powinny 
wspierać inwestycje w transport publiczny, 
ścieżki rowerowe i infrastrukturę dla 
pieszych;

Or. en

Poprawka 286
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
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Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług, oraz do 
uwzględniania w pełni ich kompetencji i 
wiedzy;

Or. en

Poprawka 287
Roman Haider

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy – szczególnie 
również transgranicznej – z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

Or. de
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Poprawka 288
Giuseppe Ferrandino

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
zrównoważonych oraz kolejowych i 
drogowych intermodalnych połączeń 
pasażerskich w całej sieci TEN-T, co 
umożliwi sprawniejsze i efektywniejsze 
wykorzystywanie infrastruktury i usług;

Or. en

Poprawka 289
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych w całej sieci 
TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i 
efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług;

12. zwraca uwagę na potencjał 
nowatorskich i aktywnych rodzajów 
mobilności opartej na sieci w miejskim i 
lokalnym przewozie osób i towarów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do ścisłej współpracy z regionami i 
miastami w celu ulepszenia infrastruktury 
ostatecznego celu podróży („last mile”) i 
połączeń intermodalnych i 
transgranicznych w całej sieci TEN-T, co 
umożliwi sprawniejsze i efektywniejsze 
wykorzystywanie infrastruktury i usług;

Or. en
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Poprawka 290
Jakop G. Dalunde, Anna Deparnay-Grunenberg, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Karima 
Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że infrastruktura 
rowerowa może zapewnić istotną synergię 
z innymi rodzajami transportu, głównie w 
węzłach miejskich; zachęca państwa 
członkowskie do dalszego rozwijania 
ogólnokrajowych międzymiastowych 
ścieżek rowerowych i do współpracy 
między nimi w celu zapewnienia 
niezbędnych połączeń transgranicznych; 
podkreśla, że wysokiej jakości 
infrastruktura rowerowa i solidnie 
ugruntowane wymogi ochrony 
niechronionych użytkowników dróg są 
warunkiem wstępnym zwiększenia 
atrakcyjności ruchu rowerowego i 
zapewnienia bezpieczeństwa na drogach; 
wzywa Komisję do określenia 
minimalnych norm jakości infrastruktury 
rowerowej, kwalifikującej się do 
finansowania w ramach TEN-T;

Or. en

Poprawka 291
Jutta Paulus

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że ruch rowerowy 
zyskuje na znaczeniu zarówno w 
obszarach miejskich, jak i na trasach 
dalekobieżnych; zaleca ustanowienie 
jednolitych standardów dla infrastruktury 
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rowerowej na szczeblu UE; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania wspólnego systemu 
certyfikacji, tak by udostępniać 
użytkownikom informacje na temat 
jakości i zdatności dróg rowerowych 
(nawierzchnia, wzniesienia, oddzielenie 
od ruchu zmotoryzowanego);

Or. de

Poprawka 292
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji o zapewnienie 
odpowiednich bezpiecznych i chronionych 
parkingów dla ciężarówek wzdłuż 
korytarzy TEN-T, modernizowanie ich, a 
w razie potrzeby tworzenie nowych w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa drogowego i 
dobrostanu pracowników transportu; 
podkreśla, że te bezpieczne i chronione 
parkingi powinny mieć dostęp do 
infrastruktury ładowania i uzupełniania 
paliwa; wzywa Komisję do zapewnienia na 
ten cel wystarczających zasobów 
finansowych i ludzkich;

Or. en

Poprawka 293
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca do zdecydowanego 
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stosowania zasady partnerstwa w celu 
promowania uczestnictwa regionalnego, a 
także do angażowania w projekt 
podmiotów, których on dotyczy, przez 
generowanie powiązań na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, które będą 
sprzyjać terminowej realizacji projektów; 
zachęca Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi w zakresie 
lokalnego popularyzowania takich pojęć 
jak „europejska wartość dodana”, aby 
debata publiczna na temat tych 
priorytetowych projektów wykroczyła poza 
skalę lokalną oraz by uwzględnić w niej 
wynikające z tych inwestycji aktywa 
ekonomiczne i środowiskowe oraz 
generowanie nowych zwiększających 
spójność usług o wysokiej wartości 
dodanej;

Or. es

Poprawka 294
Jakop G. Dalunde, Jutta Paulus, Anna Deparnay-Grunenberg, Ciarán Cuffe, Karima 
Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa do włączenia sieci 
rowerowej EuroVelo jako integralnej 
części TEN-T, tj. jako oddzielnego 
priorytetu mającego własnego 
koordynatora, w uzupełnieniu do 
istniejących sieci drogowych, kolejowych i 
śródlądowych; zwraca się o przeznaczenie 
środków z instrumentu „Łącząc Europę” 
na dalszą realizację tego projektu, w tym 
odpowiednią znormalizowaną 
sygnalizację;

Or. en
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Poprawka 295
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla konieczność 
kompleksowego przesunięcia 
międzygałęziowego z transportu 
drogowego na kolejowy, jeśli cele 
klimatyczne UE mają zostać skutecznie 
osiągnięte; uważa, że promowanie 
przesunięć międzygałęziowych i 
wydajnego transportu kolejowego, w 
szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez 
dalsze konkretne inwestycje poprawiające 
przepustowość transportu kolejowego, tj. 
przyczyniające się do pełnego wdrożenia 
ERTMS, usunięcia barier i ograniczeń 
przepustowości w sieci, zapewnienia 
wzajemnych połączeń i interoperacyjności, 
zapewnienia równych warunków 
działania wszystkim rodzajom transportu 
oraz optymalizacji kolejowych korytarzy 
towarowych stosownie do 
zapotrzebowania; przypomina, że w tym 
celu utworzono Wspólne Przedsięwzięcie 
Shift2Rail i że potrzebna jest lepsza 
koordynacja z ERA, aby nadać priorytet 
inwestycjom na rzecz jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego; 
podkreśla w związku z tym, że ERA 
powinna odgrywać większą rolę niż bycie 
obserwatorem w radzie zarządzającej 
Shift2rail;

Or. en

Poprawka 296
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, zapewnienie 
operatorom kolei sprawiedliwego i 
równego dostępu do sieci krajowych, 
zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 297
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie pozostałych 
barier w sieci, zapewnienie modernizacji i 
finansowania taboru i infrastruktury sieci 
w celu osiągnięcia wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

Or. pt
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Poprawka 298
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu i mobilności 
zgodnie z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu dotyczącymi neutralności 
klimatycznej; uważa, że promowanie 
przesunięć międzygałęziowych i 
wydajnego transportu kolejowego, 
zarówno pasażerów, jak i towarów, w 
szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności, wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 299
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
zrealizowania w całości i rozwoju 
czwartego pakietu kolejowego w celu 
wykorzystania w pełni potencjału, jaki 
kolej ma pod względem obniżania 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
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TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

Or. es

Poprawka 300
Valter Flego

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier 
regulacyjnych, operacyjnych i 
technicznych w sieci, zwiększanie liczby 
połączeń i rozwijanie infrastruktury na 
tych obszarach, na których jest to 
konieczne, zapewnienie wzajemnych 
połączeń i interoperacyjności oraz 
optymalizację kolejowych korytarzy 
towarowych stosownie do 
zapotrzebowania; w związku z tym 
poprawa infrastruktury kolejowej ma 
kluczowe znaczenie dla krajów Europy 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej;

Or. en

Poprawka 301
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Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zwiększenie i optymalizację 
zdolności przepustowej infrastruktury, 
zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania, w 
szczególności w centrach logistycznych 
takich jak porty i porty lotnicze; apeluje 
do Komisji o nadanie priorytetu 
regionalnym transgranicznym 
połączeniom kolejowym w celu 
wzmocnienia przesunięcia 
międzygałęziowego w międzynarodowym 
transporcie pasażerskim;

Or. en

Poprawka 302
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
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transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania; apeluje o 
sfinansowanie planu wdrażania ERTMS 
w kolejowych korytarzach towarowych 
przez projekt stanowiący przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności;

Or. en

Poprawka 303
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier i 
ograniczeń przepustowości w sieci, 
rozszerzenie elektryfikacji sieci kolejowej, 
zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

Or. en

Poprawka 304
Jörgen Warborn
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych i w przypadku 
występowania brakujących ogniw na 
intensywnie wykorzystywanych 
odcinkach, musi być priorytetem TEN-T i 
powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

Or. sv

Poprawka 305
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych i wydajnego transportu 
kolejowego, w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;

13. ponownie podkreśla kluczową rolę 
transportu kolejowego w obniżaniu 
emisyjności transportu; uważa, że 
promowanie przesunięć 
międzygałęziowych oraz wydajnego 
transportu kolejowego i kombinowanego, 
w szczególności w sytuacjach 
transgranicznych, musi być priorytetem 
TEN-T i powinno odbywać się przez pełne 
wdrożenie ERTMS, usunięcie barier w 
sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności oraz optymalizację 
kolejowych korytarzy towarowych 
stosownie do zapotrzebowania;
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Or. en

Poprawka 306
Barbara Thaler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla ponadto, że różne 
systemy kolejowe, dotacje zakłócające 
rynek i regulacje państwowe 
uniemożliwiają kolei rozwinięcie pełnego 
potencjału; apeluje zatem o podjęcie 
działań, które zapewnią, by równolegle do 
rozbudowy infrastruktury kolejowej miało 
miejsce ograniczenie regulacji 
biurokratycznych i protekcjonistycznych, 
oraz apeluje, by do Parlamentu 
Europejskiego składane były roczne 
sprawozdania dokumentujące postęp;

Or. de

Poprawka 307
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas, Maria 
Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że stabilność 
regulacyjna jest kluczowym czynnikiem 
umożliwiającym odblokowanie 
koniecznych inwestycji, które mają 
realizować publiczne i prywatne 
zainteresowane strony, aby osiągnąć cele 
pośrednie na 2030 r. dotyczące 
ukończenia sieci bazowej TEN-T, w 
szczególności w odniesieniu do wdrażania 
ERTMS; zwraca się do Komisji o 
zminimalizowanie zmian technicznych 
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specyfikacji interoperacyjności w ich 
aktualizacji w 2022 r. oraz o 
nieprzeprowadzanie dalszych aktualizacji 
przed 2030 r.1a;
_________________
1a Techniczne specyfikacje 
interoperacyjności (TSI) są aktualizowane 
średnio co cztery lata. W przypadku 
ERTMS tak częsta aktualizacja może 
zniechęcać zainteresowane strony do 
rozpoczynania inwestycji. Kolejna 
aktualizacja TSI w 2022 r. powinna 
koncentrować się na konkretnych 
tematach i powinna ukształtować wzorzec 
referencyjny obowiązujący do 2030 r.

Or. en

Poprawka 308
Giuseppe Ferrandino

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że rozwój sieci TEN-T i 
intensyfikacja przesunięcia 
międzygałęziowego wymaga 
odpowiedniego zaangażowania ze strony 
państw członkowskich i administracji 
publicznej we wdrażanie zasady 
użytkownik płaci/zanieczyszczający płaci 
oraz przeznaczanie przychodów z opłat, 
stopniowe wycofywanie opłat czasowych i 
zapewnienie internalizacji kosztów 
zewnętrznych w sieciach TEN-T; w 
związku z tym zwraca się do Rady o 
poparcie porozumienia w sprawie 
dalekosiężnych celów podczas negocjacji 
dotyczących reformy dyrektywy w sprawie 
eurowiniety, aby przyjąć ją jak 
najszybciej;

Or. en
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Poprawka 309
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że europejska 
infrastruktura kolejowa musi zapewniać 
wystarczającą przepustowość zarówno dla 
pociągów towarowych, jak i pasażerskich; 
podkreśla, że w szczególności pociągi 
nocne mają szansę stać się przyjazną dla 
klimatu i konkurencyjną alternatywą dla 
podróży międzynarodowych, zapewniając 
jednocześnie większe wykorzystanie 
infrastruktury, a tym samym większy 
zwrot z inwestycji;

Or. en

Poprawka 310
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że rozwój szybkich i 
dobrej jakości kolejowych przewozów 
pasażerskich w sieciach bazowych TEN-T 
będzie stanowił wysoki priorytet w 
nadchodzących latach, mając na celu 
stworzenie rozległej sieci połączeń 
kolejowych dużych prędkości we 
wszystkich miastach europejskich 
liczących ponad 500 tys. mieszkańców i 
znaczne zwiększenie konkurencyjności 
zrównoważonych rodzajów transportu 
lądowego;
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Or. en

Poprawka 311
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. jest przekonany, że kolej dużych 
prędkości stanowi wykonalną i atrakcyjną 
alternatywę mogącą zastąpić znaczną 
liczbę lotów krótkodystansowych i długich 
podróży samochodem, odgrywając tym 
samym kluczową rolę w przechodzeniu na 
zrównoważony transport pasażerski;

Or. en

Poprawka 312
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. wzywa Komisję do przyjęcia 
wiążących celów dotyczących przesunięcia 
międzygałęziowego w europejskim 
transporcie zgodnie z celami 
Europejskiego prawa o klimacie; 
podkreśla, że cele te powinny 
ukierunkować aktualizację i ustalanie 
priorytetów we wdrażaniu TEN-T;

Or. en

Poprawka 313
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji



PE657.319v01-00 170/220 AM\1213137PL.docx

PL

Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13d. podkreśla, że pełne wdrożenie 
ERTMS jest warunkiem wstępnym dla 
konkurencyjnego i wydajnego 
europejskiego systemu transportu 
kolejowego i prawdziwie jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
regularnego przyjmowania wiążących 
okresowych celów we wdrażaniu ERTMS, 
aby zakończyć wprowadzanie go do sieci 
bazowej TEN-T, które ma nastąpić do 
2030 r.; przypomina, że ERTMS 
kwalifikuje się do finansowania w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” i że według 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego ERA powinna otrzymać 
niezbędne uprawnienia i zasoby, aby 
działać jako wydajny i skuteczny organ 
systemowy oraz odgrywać wzmocnioną 
rolę i wypełniać zwiększone obowiązki w 
zakresie ERTMS w ramach czwartego 
pakietu kolejowego1d;
_________________
1d 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_PL.
pdf

Or. en

Poprawka 314
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 13 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13e. uważa, że należy przynajmniej 
utrzymać kryteria sieci bazowej dla kolei, 
zapewniając jednocześnie specyfikacje w 
definicjach i interpretacji procedur 
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umożliwiających interoperacyjność; 
zwraca uwagę, że w obecnym 
rozporządzeniu w sprawie TEN-T brakuje 
odniesienia do zharmonizowanej skrajni 
taboru;

Or. en

Poprawka 315
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 13 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13f. podkreśla, że należy nadać 
priorytet projektom zwiększającym 
dostępność, zwłaszcza dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych, a 
także wdrażaniu i zapewnianiu zgodności 
z obowiązującymi przepisami UE w 
zakresie dostępności infrastruktury 
transportowej, w szczególności w sektorze 
kolejowym1a;
_________________
1a Rozporządzenie nr 1300/2014 
(techniczne specyfikacje operacyjności 
odnośnie do osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się) dla sektora 
kolei. 

Or. en

Poprawka 316
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego 

14. podkreśla wkład żeglugi 
śródlądowej w dekarbonizację; postrzega 
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rodzaju transportu oraz potrzebę 
zapewnienia przepustowości, jakości i 
dobrej żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

jako priorytet zapewnienie 
przepustowości, wysokiej jakości 
infrastruktury, która jest odporna na 
zmianę klimatu oraz wytrzymuje próbę 
czasu, i dobrej żeglowności dróg wodnych 
dla transportu bliskiego i dalekiego 
zasięgu; apeluje o zharmonizowane 
transgraniczne wdrażanie usług 
informacji rzecznej oraz wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

Or. nl

Poprawka 317
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu wspomagającego jego 
dekarbonizację oraz potrzebę zapewnienia 
odpornej na zmianę klimatu, 
wytrzymującej próbę czasu wysokiej 
jakości infrastruktury o wysokiej 
przepustowości i dobrej żeglowności dróg 
wodnych, a także sprawnych połączeń 
między portami oraz sieciami kolejowymi i 
drogowymi w transporcie krótko- i 
długodystansowym; wzywa do podjęcia 
działań mających na celu ułatwienie 
upowszechniania innowacyjnych i 
zrównoważonych rozwiązań w 
przedmiotowym sektorze;

 

Or. en
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Poprawka 318
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu wspierającego wkład sektora 
transportu w realizację zobowiązań UE 
dotyczących dekarbonizacji; podkreśla, że 
potrzeba zapewnienia przepustowości oraz 
wytrzymującej próbę czasu i wysokiej 
jakości infrastruktury i dobrej 
żeglowności dróg wodnych w transporcie 
krótko- i długodystansowym musi być 
priorytetem; podkreśla znaczenie 
zapewnienia sprawnych połączeń między 
bazowymi i kompleksowymi portami oraz 
sieciami kolejowymi i drogowymi; zwraca 
uwagę na potencjalną wartość projektów 
TEN-T w odniesieniu do zwiększenia 
udziału procentowego w unijnym 
transporcie rzecznym i morskim bliskiego 
zasięgu, jak przewidziano w Europejskim 
Zielonym Ładzie; wzywa do podjęcia 
działań mających na celu zapewnienie 
zharmonizowanego transgranicznego 
wdrożenia systemu informacji żeglugi 
rzecznej oraz ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze, 
przy uwzględnieniu środków na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej;

Or. en

Poprawka 319
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, zwłaszcza w 
kontekście zmiany klimatu; uznaje ważną 
rolę portów w sieci bazowej i 
kompleksowej jako węzłów strategicznych; 
wzywa Komisję do zapewnienia sprawnych 
połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

Or. en

Poprawka 320
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami śródlądowymi i 
morskimi oraz sieciami kolejowymi i 
drogowymi odpowiadających za większą 
multimodalność sektora transportu; 
wzywa do podjęcia działań mających na 
celu ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

Or. en



AM\1213137PL.docx 175/220 PE657.319v01-00

PL

Poprawka 321
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze; 
apeluje o sfinansowanie planu działania 
na rzecz rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych przez projekt stanowiący 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania w ramach Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności;

Or. en

Poprawka 322
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
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ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze, 
takich jak zapewnienie infrastruktury do 
ładowania promów elektrycznych;

Or. en

Poprawka 323
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, niezawodności, jakości i 
dobrej żeglowności dróg wodnych 
wytrzymujących próbę czasu, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

Or. en

Poprawka 324
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 



AM\1213137PL.docx 177/220 PE657.319v01-00

PL

przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych, efektywnych i 
zrównoważonych rozwiązań w 
przedmiotowym sektorze;

Or. en

Poprawka 325
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie żeglugi 
śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju 
transportu oraz potrzebę zapewnienia 
przepustowości, jakości i dobrej 
żeglowności dróg wodnych, a także 
sprawnych połączeń między bazowymi i 
kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do 
podjęcia działań mających na celu 
ułatwienie upowszechniania 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań w przedmiotowym sektorze;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Or. en

Poprawka 326
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę dalszego 
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promowania przyjaznych dla środowiska 
rodzajów transportu i inwestowania w nie; 
w szczególności dostrzega potrzebę 
rozszerzenia sieci bazowej na główne 
drogi wodne o międzynarodowym 
znaczeniu, takie jak E-30, aby umożliwić 
państwom członkowskim UE, które 
podpisały konwencję AGN, dalsze 
inwestycje w osiągnięcie celów 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 327
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla znaczenie wymiaru 
morskiego, w tym autostrad morskich, 
jako integralnej części sieci TEN-T; 
podkreśla kluczową rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają nie 
tylko w handlu międzynarodowym UE, ale 
i w handlu wewnątrzunijnym; uważa, że 
celem filaru dotyczącego autostrad 
morskich jest ułatwianie zrównoważonych 
i inteligentnych połączeń i usług żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu, sprawnie 
zintegrowanych z transportem lądowym; 
podkreśla ważną rolę żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu w osiąganiu celów 
związanych z przesunięciem 
międzygałęziowym w celu zmniejszenia 
zatorów komunikacyjnych i emisji 
związanych z transportem; podkreśla 
potrzebę wspierania rozwoju, promowania 
i wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia odporności na zmianę 
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klimatu jako priorytetu dla sektora 
transportu wodnego;

Or. en

Poprawka 328
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla kluczową rolę, jaką 
połączenia morskie odgrywają nie tylko w 
handlu międzynarodowym UE, ale i w 
handlu wewnątrzunijnym; uważa, że filar 
dotyczący autostrad morskich ma kluczowe 
znaczenie dla ułatwiania inteligentnych i 
zrównoważonych połączeń i usług żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu, sprawnie 
zintegrowanych z transportem lądowym; 
podkreśla zasadniczą rolę żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu w osiąganiu 
celów związanych z przesunięciem 
międzygałęziowym, a także w 
zmniejszaniu zatorów komunikacyjnych i 
emisji związanych z transportem; 
podkreśla potrzebę wspierania rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego; zauważa, że konieczne jest 
dalsze wspieranie ciągłego rozwoju 
różnych czystych technologii przez 
stymulowanie badań, usuwanie barier 
finansowych i pozafinansowych w 
wykorzystywaniu oraz poprawę 
koordynacji między zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Poprawka 329
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Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla ważną rolę, jaką 
połączenia morskie odgrywają nie tylko w 
handlu międzynarodowym UE, ale i w 
handlu wewnątrzunijnym; uważa, że filar 
dotyczący autostrad morskich ma kluczowe 
znaczenie dla ułatwiania zrównoważonych 
i inteligentnych połączeń i usług żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu, sprawnie 
zintegrowanych z transportem lądowym; 
podkreśla ważną rolę żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu w osiąganiu celów 
związanych z przesunięciem 
międzygałęziowym w celu zmniejszenia 
zatorów komunikacyjnych i emisji 
związanych z transportem; popiera 
rozwój, promowanie i wprowadzanie na 
rynek czystych i alternatywnych paliw – 
poddanych ocenie skutków – oraz 
rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej transportu morskiego; 
uważa, że polityka powinna być 
ukierunkowana na wspieranie ciągłego 
rozwoju różnych czystych technologii 
przez stymulowanie badań, usuwanie 
barier finansowych i pozafinansowych w 
wykorzystywaniu oraz poprawę 
koordynacji między poszczególnymi 
zainteresowanymi stronami; podkreśla 
potrzebę zapewnienia odporności na 
zmianę klimatu jako priorytetu dla sektora 
transportu wodnego;

Or. en

Poprawka 330
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym UE i handlu 
wewnątrzunijnym; uważa, że celem filaru 
dotyczącego autostrad morskich jest 
ułatwianie zrównoważonych i 
inteligentnych połączeń i usług żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu, sprawnie 
zintegrowanych z transportem lądowym 
przez transport kolejowy i drogowy; 
podkreśla ważną rolę żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu w osiąganiu celów 
związanych z przesunięciem 
międzygałęziowym w celu zmniejszenia 
zatorów komunikacyjnych i emisji 
związanych z transportem, ułatwiania 
współpracy portów morskich i połączenia z 
ich strefami przyległymi, a także 
wspierania rozwoju i wprowadzania na 
rynek czystych i alternatywnych paliw – 
poddanych ocenie skutków – oraz 
rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej transportu morskiego;

Or. en

Poprawka 331
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 

15. podkreśla znaczenie wymiaru 
morskiego i rolę, jaką wysokiej jakości 
połączenia morskie odgrywają w handlu 
międzynarodowym i wewnętrznym UE 
jako integralna część sieci TEN-T; 
podkreśla, że filar dotyczący autostrad 
morskich ma zasadnicze znaczenie dla 
ułatwiania połączeń i usług żeglugi 
morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
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przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

lądowego, ułatwiania współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspierania rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

Or. en

Poprawka 332
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
kolejowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
zrównoważonych alternatywnych paliw w 
pełni opartych na odnawialnych źródłach 
energii – poddanych ocenie skutków – 
oraz rozwiązań w zakresie bezemisyjności i 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

Or. en

Poprawka 333
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla znaczenie wymiaru 
morskiego jako integralnej części sieci 
TEN-T i dąży do zagwarantowania, aby 
połączenia morskie były traktowane na 
równi z połączeniami lądowymi; podkreśla 
rolę, jaką wysokiej jakości połączenia 
morskie odgrywają w handlu 
międzynarodowym i wewnętrznym UE i 
uznaje kluczową rolę autostrad morskich i 
żeglugi bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonych rodzajów transportu w 
tym kontekście; uważa, że celem filaru 
dotyczącego autostrad morskich jest 
ułatwianie dostosowanych do potrzeb 
połączeń i usług żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu jako zrównoważonego 
uzupełnienia transportu lądowego, 
ułatwianie współpracy portów morskich i 
połączenia z ich strefami przyległymi, a 
także wspieranie rozwoju i wprowadzania 
na rynek czystych i alternatywnych paliw – 
poddanych ocenie skutków – oraz 
rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej transportu morskiego;

Or. nl

Poprawka 334
Valter Flego

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; podkreśla, że porty północnego 
Adriatyku muszą zacieśnić współpracę 
przez koordynację regionalną w celu 
wspólnego promowania przepływów 
ruchu w handlu morskim; w związku z 
tym wzywa Komisję do zapewnienia 
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morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

równego statusu wszystkim portom nad 
północnym Adriatykiem; uważa, że celem 
filaru dotyczącego autostrad morskich jest 
ułatwianie dostosowanych do potrzeb 
połączeń i usług żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu jako zrównoważonego 
uzupełnienia transportu lądowego, 
ułatwianie współpracy portów morskich i 
połączenia z ich strefami przyległymi, a 
także wspieranie rozwoju i wprowadzania 
na rynek czystych i alternatywnych paliw – 
poddanych ocenie skutków – oraz 
rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej transportu morskiego;

Or. en

Poprawka 335
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE i spójności terytorialnej regionów 
wyspiarskich; uważa, że celem filaru 
dotyczącego autostrad morskich jest 
ułatwianie dostosowanych do potrzeb 
połączeń i usług żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu jako zrównoważonego 
uzupełnienia transportu lądowego, 
ułatwianie współpracy portów morskich i 
połączenia z ich strefami przyległymi, a 
także wspieranie rozwoju i wprowadzania 
na rynek czystych i alternatywnych paliw – 
zgodnie z celami klimatycznymi Unii – 
oraz rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej transportu morskiego;

Or. en
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Poprawka 336
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, poprawa połączalności wysp, 
ułatwianie współpracy portów morskich i 
połączenia z ich strefami przyległymi, a 
także wspieranie rozwoju i wprowadzania 
na rynek czystych i alternatywnych paliw – 
zgodnie z celami klimatycznymi Unii – 
oraz rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej transportu morskiego;

Or. en

Poprawka 337
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi i regionami najbardziej 
oddalonymi, a także wspieranie rozwoju i 
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alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

Or. pt

Poprawka 338
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają nie 
tylko w handlu międzynarodowym UE, ale 
i handlu wewnątrzunijnym; uważa, że 
celem filaru dotyczącego autostrad 
morskich jest ułatwianie dostosowanych do 
potrzeb połączeń i usług żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu jako zrównoważonego 
uzupełnienia transportu lądowego, 
ułatwianie współpracy portów morskich i 
połączenia z ich strefami przyległymi, a 
także wspieranie rozwoju i wprowadzania 
na rynek czystych i alternatywnych paliw – 
poddanych ocenie skutków – oraz 
rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej transportu morskiego;

Or. en

Poprawka 339
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej 
jakości połączenia morskie odgrywają w 
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handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego;

handlu międzynarodowym i wewnętrznym 
UE; uważa, że celem filaru dotyczącego 
autostrad morskich jest ułatwianie 
dostosowanych do potrzeb połączeń i usług 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako 
zrównoważonego uzupełnienia transportu 
lądowego, ułatwianie współpracy portów 
morskich i połączenia z ich strefami 
przyległymi, a także wspieranie rozwoju i 
wprowadzania na rynek czystych i 
alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej transportu 
morskiego; w związku z tym wzywa 
Komisję do oceny, które punkty końcowe 
korytarza bazowego powinny zostać 
udostępnione drogą morską, aby połączyć 
je z innym korytarzem bazowym, w celu 
zwiększenia możliwości 
współfinansowania ważnych projektów 
infrastrukturalnych na intensywnie 
użytkowanych połączeniach żeglugowych, 
oraz aktualizacji map TEN-T zgodnie z 
wynikami tej oceny;

Or. sv

Poprawka 340
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla potencjał znacznego 
ograniczenia emisji w przemyśle 
żeglugowym dzięki inwestycjom w 
infrastrukturę portową, które wspierają 
stosowanie paliw alternatywnych oraz 
przejście na zasilanie akumulatorowe 
podczas postoju statków; zwraca uwagę, 
że takim inwestycjom należy nadać 
szczególny priorytet i że Komisja powinna 
udostępnić na ten cel odpowiednie, 
przyjazne dla klimatu i środowiska 
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instrumenty finansowe;

Or. sv

Poprawka 341
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla potrzebę uznania w 
ramach przyszłej TEN-T strategicznego 
charakteru portów europejskich, które 
znajdują się w punktach przecinania się 
logistycznych łańcuchów dostaw, łącząc 
różne rodzaje infrastruktury z korzyścią 
dla transportu towarowego i 
pasażerskiego; zwraca uwagę na 
postępującą przemianę portów zarówno w 
węzły energetyczne, jak i cyfrowe, co ma 
duży potencjał społeczny i gospodarczy dla 
obywateli UE mieszkających na obszarach 
przybrzeżnych i na wyspach; apeluje, aby 
sieć TEN-T ułatwiała realizację projektów 
mających na celu zwiększenie synergii w 
portach między infrastrukturą 
transportową, energetyczną i cyfrową;

Or. en

Poprawka 342
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o uznanie 
szerszej roli portów poza funkcją czysto 
transportową, w szczególności ich 
potencjału w zakresie pomocy w 
dekarbonizacji całej gospodarki, na 
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przykład przez wykorzystanie możliwości 
lądowej i morskiej energii wiatrowej na 
europejskim wybrzeżu Atlantyku, co 
powinno być wyraźniej wyeksponowane w 
polityce TEN-T;

Or. en

Poprawka 343
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla kluczową rolę portów 
morskich jako strategicznych węzłów sieci 
transportowej łączących żeglugę bliskiego 
zasięgu i dalekomorską z koleją, 
transportem drogowym, śródlądowymi 
drogami wodnymi i rurociągami; zwraca 
uwagę na transgraniczny wymiar portów 
morskich i podkreśla, że porty nie tylko są 
elementem transportu morskiego, ale 
również stanowią klastry wszystkich 
rodzajów transportu, energii, przemysłu i 
niebieskiej gospodarki; odnotowuje 
wzmożony rozwój współpracy portowej i 
tworzenia klastrów;

Or. en

Poprawka 344
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie portów 
morskich i śródlądowych jako 
strategicznych węzłów sieci transportowej 
łączących żeglugę dalekomorską i 
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bliskiego zasięgu oraz strefy przyległe z 
koleją, transportem drogowym, 
śródlądowymi drogami wodnymi i 
rurociągami; podkreśla, że porty nie tylko 
są elementem transportu morskiego, ale 
również stanowią klastry wszystkich 
rodzajów transportu i mają ogromny 
potencjał oddziaływania w obszarze 
zrównoważonej energii (takiej jak energia 
odnawialna i zielony wodór), 
innowacyjnego zrównoważonego 
przemysłu oraz gospodarki o obiegu 
zamkniętym i niebieskiej gospodarki; 
uznaje wzmożony rozwój współpracy 
portowej i tworzenia klastrów;

Or. en

Poprawka 345
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie portów 
morskich jako strategicznych i 
multimodalnych węzłów TEN-T; zwraca 
uwagę na transgraniczny wymiar portów 
morskich; podkreśla rolę portów jako 
klastrów wszystkich rodzajów transportu, 
energii, przemysłu i niebieskiej 
gospodarki; dostrzega wzmożony rozwój 
współpracy portowej i tworzenia klastrów;

Or. en

Poprawka 346
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że niskoemisyjna 
żegluga powinna odgrywać większą rolę w 
przywracaniu równowagi w systemie 
transportowym UE; zwraca uwagę, że 
należy kontynuować inwestycje w 
nowoczesną infrastrukturę portową, a 
także kontynuować rozwój transportu 
multimodalnego w oparciu o porty 
morskie;

Or. en

Poprawka 347
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że wymogi dotyczące 
autostrad morskich zawarte w 
rozporządzeniu w sprawie TEN-T 
wykluczają krajowe połączenia morskie 
bliskiego zasięgu; w związku z tym apeluje 
do Komisji o uproszczenie tych wymogów, 
aby połączenia morskie były traktowane 
na równi z połączeniami lądowymi;

Or. en

Poprawka 348
Deirdre Clune

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że zarówno definicję 
autostrad morskich, jak i kryteria 
kwalifikowalności do finansowania 
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można lepiej zdefiniować i uprościć, aby 
umożliwić większej liczbie portów w 
kompleksowej sieci dostęp do wsparcia 
finansowego z UE; podkreśla, że stałe 
wsparcie z UE na realizację projektów 
inwestycyjnych w transporcie ma 
zasadnicze znaczenie dla połączeń 
regionalnych, zwłaszcza w regionach 
peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 349
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla znaczenie 
priorytetowego traktowania poprawy 
dostępu do portów TEN-T dla 
największych statków, w tym przez ciągłe 
bagrowanie, pogłębianie kanałów i inne 
środki budowania potencjału, co umożliwi 
zwiększenie konkurencyjności UE, 
utrzymanie roli Unii w handlu światowym 
i redukcję emisji pochodzących ze 
statków;

Or. sv

Poprawka 350
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 

skreśla się
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uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

Or. en

Poprawka 351
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy i 
jego infrastruktura, na przykład porty 
lotnicze, ma zasadnicze znaczenie dla 
łączenia UE ze światem i dla połączeń w 
jej obrębie, w tym z regionami 
peryferyjnymi i wyspiarskimi, oraz dla 
zapewniania multimodalności, tzn. 
interoperacyjności, zwłaszcza z 
transportem kolejowym, a także tworzenia 
synergii między powiązanymi agencjami 
UE; uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej; uważa, że dalszy 
rozwój inicjatywy SES II Plus ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
bardziej wydajnej i zrównoważonej 
łączności infrastruktur; przypomina, że 
kryzys związany z COVID-19 pokazał 
wartość transportu lotniczego dla 
gospodarki, a także łączności pasażerów i 
towarów, a tym samym potrzebę 
zapewnienia jego odporności na nowe 
zagrożenia i kryzysy;

Or. en
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Poprawka 352
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń 
dalekiego zasięgu w jej obrębie, w tym z 
regionami peryferyjnymi; zwraca uwagę 
na problematyczny wpływ sektora 
lotnictwa na środowisko i klimat oraz 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające zrównoważoną 
transformację m.in. przez 
upowszechnianie paliw alternatywnych w 
przedmiotowym sektorze dzięki 
zapewnieniu niezbędnej przepustowości 
portów lotniczych w sieci bazowej i 
kompleksowej;

Or. en

Poprawka 353
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w szczególności z regionami 
peryferyjnymi; uważa TEN-T za ważne 
narzędzie przyspieszające 
upowszechnianie paliw alternatywnych, 
jak również infrastruktury ich ładowania i 
tankowania w sektorze lotniczym dzięki 
zapewnieniu niezbędnej przepustowości 
portów lotniczych w sieci bazowej i 
kompleksowej;
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Or. en

Poprawka 354
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla unijnego sektora 
turystyki, łączenia UE ze światem, jak 
również dla połączeń w jej obrębie, w tym 
z regionami peryferyjnymi, wyspiarskimi i 
najbardziej oddalonymi; uważa TEN-T za 
ważne narzędzie przyspieszające 
upowszechnianie paliw alternatywnych w 
przedmiotowym sektorze dzięki 
zapewnieniu niezbędnej przepustowości 
portów lotniczych w sieci bazowej i 
kompleksowej;

Or. es

Poprawka 355
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej; w związku z tym 
należy pilnie dokonać pełnego wdrożenia 
jednolitej europejskiej przestrzeni 
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powietrznej;

Or. es

Poprawka 356
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi, 
wiejskimi, górskimi i najbardziej 
oddalonymi; uważa TEN-T za ważne 
narzędzie przyspieszające 
upowszechnianie paliw alternatywnych w 
przedmiotowym sektorze dzięki 
zapewnieniu niezbędnej przepustowości 
portów lotniczych w sieci bazowej i 
kompleksowej;

Or. en

Poprawka 357
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń na 
poziomie europejskim, w tym z regionami 
peryferyjnymi, najbardziej oddalonymi i 
wyspiarskimi; uważa TEN-T za ważne 
narzędzie przyspieszające 
upowszechnianie paliw alternatywnych w 
przedmiotowym sektorze dzięki 
zapewnieniu niezbędnej przepustowości 
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portów lotniczych w sieci bazowej i 
kompleksowej;

Or. pt

Poprawka 358
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 
bazowej i kompleksowej;

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi 
i o małej gęstości zaludnienia; uważa 
TEN-T za ważne narzędzie przyspieszające 
upowszechnianie paliw alternatywnych w 
przedmiotowym sektorze dzięki 
zapewnieniu niezbędnej przepustowości 
portów lotniczych w sieci bazowej i 
kompleksowej;

Or. en

Poprawka 359
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; 
uważa TEN-T za ważne narzędzie 
przyspieszające upowszechnianie paliw 
alternatywnych w przedmiotowym 
sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej 
przepustowości portów lotniczych w sieci 

16. podkreśla, że transport lotniczy ma 
zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze 
światem, jak również dla połączeń w jej 
obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi 
i najbardziej oddalonymi; uważa TEN-T 
za ważne narzędzie przyspieszające 
upowszechnianie paliw alternatywnych w 
przedmiotowym sektorze dzięki 
zapewnieniu niezbędnej przepustowości 
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bazowej i kompleksowej; portów lotniczych w sieci bazowej i 
kompleksowej;

Or. pt

Poprawka 360
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla specyficzne potrzeby 
regionów najbardziej oddalonych, które ze 
względu na swoje położenie geograficzne 
wymagają większej uwagi ze strony 
różnych państw członkowskich; apeluje 
do państw członkowskich o optymalizację 
rozwiązań transportowych na różnych 
poziomach (powietrznym i morskim) w 
celu rozwiązania problemów regionów 
wyspiarskich i optymalizacji przepływu 
pasażerów i towarów, i wspieranie tym 
samym rozwoju gospodarczego tych 
regionów;

Or. pt

Poprawka 361
Dominique Riquet, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Pierre Karleskind, Valter Flego, Jan-Christoph Oetjen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. Turystyka
wzywa Komisję do zbadania możliwych 
synergii z siecią EuroVelo i jej 16 
korytarzami, zwłaszcza przez zwiększenie 
wsparcia finansowego, w celu 
promowania turystyki rowerowej 
(turystyki lokalnej i ekologicznej) w 
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Europie;

Or. en

Poprawka 362
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że rurociągi 
funkcjonują również jako zrównoważony 
rodzaj transportu i mają zasadnicze 
znaczenie dla wdrażania innowacyjnych 
technologii opartych na dekarbonizacji; w 
związku z tym apeluje, aby rurociągi były 
częścią TEN-T;

Or. nl

Poprawka 363
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uznaje, że rurociągi powinny być 
uznawane nie tylko za infrastrukturę 
energetyczną, ale także za zrównoważony 
środek transportu, i powinny być częścią 
sieci infrastruktury transportowej; 
rurociągi są wykorzystywane do łączenia 
sektorów, zapewniania połączeń między 
klastrami branżowymi i użytkownikami, 
mogą odgrywać kluczową rolę w 
transporcie niektórych towarów (takich 
jak chemiczne paliwa piaskowe) i są 
niezbędne do wdrażania niektórych 
technologii dekarbonizacji (takich jak 
wychwytywanie i przechowywanie 
dwutlenku węgla);
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Or. en

Poprawka 364
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że główne węzły TEN-T 
odgrywają strategiczną rolę w Unii, a 
Unia współpracuje z państwami 
członkowskimi w celu ochrony roli 
głównych węzłów TEN-T, w szczególności 
przed agresywną strategią finansową i 
gospodarczą wprowadzaną przez państwa 
trzecie;

Or. en

Poprawka 365
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie zwiększenia 
synergii między sieciami 
transeuropejskimi w dziedzinie 
transportu, energii i telekomunikacji;

Or. en

Poprawka 366
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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16a. podkreśla znaczenie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i klimat przed realizacją 
nowych obiektów infrastruktury; oceny te 
powinny uwzględniać cały okres życia 
infrastruktury, w szczególności etap 
budowy; w przypadku wyników 
negatywnych należy rozważyć rozwiązania 
alternatywne, w szczególności remont 
istniejących obiektów infrastruktury;

Or. fr

Poprawka 367
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do sporządzenia 
obowiązkowego planu działania na 
szczeblu unijnej sieci bazowej, 
realizowanego pod przewodnictwem 
Komisji i uprzednio zatwierdzonego przez 
Parlament; uważa, że ten plan działania 
powinien uwzględniać środki, które należy 
wdrożyć na kolei i na wodach 
śródlądowych, zarówno w zakresie 
infrastruktury, jak i eksploatacji; uważa, 
że kluczową kwestią jest zidentyfikowanie 
ograniczonej liczby strategicznych węzłów 
społeczno-gospodarczych sieci bazowej 
wraz z odpowiadającymi im klastrami 
głównych terminali intermodalnych 
(terminali strategicznych) należycie 
połączonych z terminalami pośrednimi i 
lokalnymi za pośrednictwem 
odpowiednich tras kolejowych i 
barkowych;

Or. en

Poprawka 368



PE657.319v01-00 202/220 AM\1213137PL.docx

PL

Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Alessandro Panza

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. Sieć bazowa i kompleksowa
wzywa Komisję do przyspieszenia 
realizacji strategicznych projektów 
transgranicznych, takich jak połączenie 
kolejowe Turyn–Lyon i tunel Brenner, w 
celu zapewnienia lepszej łączności w 
ramach wszystkich korytarzy TEN-T; 
podkreśla znaczenie sfinalizowania 
projektów zapewniających sprawny dostęp 
do tuneli bazowych; podkreśla, że bieżące 
projekty w makroregionie alpejskim 
(EUSALP) i adriatycko-jońskim 
(EUSAIR) muszą być skutecznie 
zrealizowane w odpowiednim czasie, a 
państwa członkowskie powinny nadać 
wysoki priorytet realizacji powiązanych 
projektów;

Or. en

Poprawka 369
Sara Cerdas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy z rządami regionów 
najbardziej oddalonych w celu 
opracowania modeli transportu 
(powietrznego i morskiego), które 
uwzględniają potrzeby obywateli i 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie 
korzystania z konkurencyjnych modeli 
transportu; zwraca uwagę na potrzebę 
ustalenia konkurencyjnych cen w 
transporcie do regionów najbardziej 
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oddalonych oraz z tych regionów w celu 
rozwiązania problemów związanych z ich 
wyspiarskim charakterem, ale także 
sezonowością, która zwykle dotyka te 
regiony;

Or. pt

Poprawka 370
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla znaczenie portów 
morskich jako strategicznych węzłów sieci 
transportowej łączących żeglugę 
dalekomorską i bliskiego zasięgu z koleją, 
transportem drogowym, śródlądowymi 
drogami wodnymi i rurociągami; zwraca 
uwagę na transgraniczny wymiar portów 
morskich; podkreśla, że porty nie tylko są 
elementem transportu morskiego, ale 
również stanowią klastry wszystkich 
rodzajów transportu, energii, przemysłu i 
niebieskiej gospodarki; dostrzega 
wzmożony rozwój współpracy portowej i 
tworzenia klastrów;

Or. en

Poprawka 371
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Roman Haider, Paolo Borchia, 
Vincenzo Sofo

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. ubolewa nad brakiem ulepszeń 
związanych z brakującym ogniwem 
między Ankoną a Bari w korytarzu 
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skandynawsko-śródziemnomorskim; 
wzywa Komisję do zapewnienia włączenia 
tego odcinka do zbliżającego się przeglądu 
sieci TEN-T, przy jednoczesnym 
zapewnieniu modernizacji infrastruktury i 
zwiększenia liczby połączeń z istniejącymi 
węzłami;

Or. en

Poprawka 372
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Vincenzo Sofo, 
Francesca Donato

Projekt rezolucji
Ustęp 16 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16e. podkreśla znaczenie realizacji 
strategicznych projektów, takich jak most 
łączący wyspę Sycylię z resztą Włoch 
(„Ponte sullo stretto di Messina”) w 
ramach korytarza skandynawsko-
śródziemnomorskiego; zwraca uwagę, że 
projekt ten dostarczyłby ważną europejską 
wartość dodaną dla całego południowego 
obszaru UE i zapewniłby regionowi 
ożywienie gospodarcze, zwiększając 
spójność, korzyści społeczne i gospodarcze 
dla wszystkich obywateli i działań na 
Morzu Śródziemnym; wzywa Komisję do 
uwzględnienia tego projektu w ramach 
zbliżającego się przeglądu sieci TEN-T;

Or. en

Poprawka 373
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Lucia Vuolo

Projekt rezolucji
Ustęp 16 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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16f. wzywa Komisję do wzmocnienia 
połączeń między różnymi korytarzami 
TEN-T, w szczególności między 
korytarzami śródziemnomorskim, reńsko-
alpejskim i skandynawsko-
śródziemnomorskim; wzywa Komisję do 
zapewnienia finalizacji i modernizacji 
ważnych projektów związanych z 
istniejącymi brakującymi ogniwami w 
sieci TEN-T, takich jak „Terzo Valico” i 
„Pontremolese”; wzywa Komisję do 
przyspieszenia realizacji projektów 
obejmujących połączenie ostatecznego 
celu podróży („last mile”) z głównymi 
węzłami, takich jak infrastruktura 
zapewniająca dostęp do portu w Genui we 
Włoszech;

Or. en

Poprawka 374
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, 
jaką ma dla UE utrzymanie w obrębie 
TEN-T ścisłych połączeń transportowych 
z państwami trzecimi oraz dalsza 
integracja Bałkanów Zachodnich; uważa, 
że wskazane jest rozszerzenie – w oparciu 
o normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

17. podkreśla znaczenie 
zabezpieczenia interesów państw 
członkowskich w podejściu do państw 
sąsiadujących, w tym Bałkanów 
Zachodnich, w kontekście sieci TEN-T; 
uważa, że wskazane jest rozszerzenie – w 
oparciu o normy UE i przy zapewnieniu 
wzajemności – połączeń transportowych 
TEN-T na kraje kandydujące, państwa 
południowego regionu Morza 
Śródziemnego i Partnerstwa Wschodniego 
oraz na Azję; wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi na granice 
UE oraz do monitorowania wpływu 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE na regiony przygraniczne;

Or. en
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Poprawka 375
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

17. podkreśla potrzebę promowania 
lepszej łączności z peryferyjnymi 
obszarami UE; podkreśla wartość 
strategiczną, jaką ma dla UE utrzymanie w 
obrębie TEN-T ścisłych połączeń 
transportowych z państwami trzecimi oraz 
dalsza integracja Bałkanów Zachodnich; 
uważa, że wskazane jest rozszerzenie – w 
oparciu o normy UE i zasadę wzajemności 
– połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

Or. en

Poprawka 376
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, 
jaką ma dla UE utrzymanie w obrębie 
TEN-T ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 

17. podkreśla, że branie pod uwagę 
niewątpliwej wartości strategicznej, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich, ma sens jedynie w 
przypadku terminowego ukończenia sieci 
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połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

bazowej TEN-T; po osiągnięciu tego celu 
będzie można rozważać działania w tym 
kierunku, łącznie z rozszerzeniem – w 
oparciu o normy UE i zasadę wzajemności 
– połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

Or. es

Poprawka 377
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na 
regiony przygraniczne;

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję;

Or. en

Poprawka 378
Andor Deli
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich, w związku z czym 
wzywa Komisję, aby rozważyła powołanie 
specjalnego koordynatora dla krajów 
kandydujących; podkreśla znaczenie 
bezpośredniego i aktywnego 
zaangażowania krajów kandydujących i 
innych zainteresowanych stron w proces 
przeglądu, w szczególności za 
pośrednictwem Wspólnoty Transportowej 
z Bałkanami Zachodnimi; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

Or. en

Poprawka 379
Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
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wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T, w 
szczególności kolejowych, na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne, zwłaszcza szkód, jakie 
może to spowodować dla mobilności w 
kierunku Irlandii, z tej wyspy oraz w jej 
obrębie; podkreśla w związku z tym 
znaczenie promowania szlaków morskich 
między Irlandią a Europą kontynentalną;

Or. en

Poprawka 380
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i 
Partnerstwa Wschodniego oraz na Azję; 
wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej 
uwagi na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich i państw 
Partnerstwa Wschodniego; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego oraz na 
Azję; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na granice w Europie 
oraz do monitorowania wpływu 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE na regiony przygraniczne;

Or. en
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Poprawka 381
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i 
Partnerstwa Wschodniego oraz na Azję; 
wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej 
uwagi na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich i państw 
Partnerstwa Wschodniego; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego oraz na 
Azję; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na granice w Europie 
oraz do monitorowania wpływu 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE na regiony przygraniczne;

Or. en

Poprawka 382
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
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Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

Wschodniego; wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi na granice w 
Europie oraz do monitorowania wpływu 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE na regiony przygraniczne;

Or. en

Poprawka 383
Tom Berendsen, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich, również ze względu 
na strategiczne inwestycje i wzrost 
wpływów państw trzecich w tym regionie; 
uważa, że wskazane jest rozszerzenie – w 
oparciu o normy UE i zasadę wzajemności 
– połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

Or. en

Poprawka 384
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
Bałkanów Zachodnich; uważa, że 
wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o 
normy UE i zasadę wzajemności – 
połączeń transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką 
ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T 
ścisłych połączeń transportowych z 
państwami trzecimi oraz dalsza integracja 
krajów partnerskich EFTA, 
Zjednoczonego Królestwa i Bałkanów 
Zachodnich; uważa, że wskazane jest 
rozszerzenie – w oparciu o normy UE i 
zasadę wzajemności – połączeń 
transportowych TEN-T na kraje 
kandydujące, państwa południowego 
regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Azję; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

Or. sv

Poprawka 385
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na granice w Europie 
oraz do monitorowania wpływu 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE na regiony przygraniczne; wzywa 
Komisję do utrzymania skutecznego 
połączenia Irlandii z Europą 
kontynentalną za pośrednictwem sieci 
bazowej i kompleksowej, niezależnie od 
kształtu przyszłych stosunków między UE 
a Zjednoczonym Królestwem;

Or. en
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Poprawka 386
Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Ciarán Cuffe

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. nalega na uznanie ważnej roli 
Zjednoczonego Królestwa i tzw. mostu 
lądowego jako części sieci TEN-T; wzywa 
Komisję Europejską do zagwarantowania, 
że Zjednoczone Królestwo zostanie objęte 
europejską polityką sąsiedztwa, aby mogło 
zostać uznane za „kraj sąsiadujący” w 
rozumieniu art. 3 lit. b) rozporządzenia w 
sprawie TEN-T;

Or. en

Poprawka 387
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Vincenzo Sofo, 
Francesca Donato

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla strategiczne znaczenie 
Morza Śródziemnego oraz potrzebę 
wzmocnienia infrastruktury w 
południowych państwach członkowskich, 
w tym w regionach wyspiarskich, przy 
jednoczesnym zwiększaniu atrakcyjności 
jego głównych węzłów dla wszystkich 
operatorów międzynarodowych przez 
odpowiednie inwestycje i modernizacje;

Or. en

Poprawka 388
Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Søren Gade, Dominique 
Riquet
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla wartość 
funkcjonujących sieci transportowych w 
europejskiej części Arktyki dla 
europejskich łańcuchów dostaw, 
współpracy transgranicznej i 
strategicznego zaangażowania UE w tym 
regionie; wzywa Komisję, by zwróciła 
szczególną uwagę na korytarze arktyczne;

Or. en

Poprawka 389
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że sieć TEN-T powinna 
posiadać zadowalające połączenia 
transgraniczne z krajami sąsiadującymi, a 
także obejmować perspektywę euro-
śródziemnomorską i eurazjatycką oraz 
obsługę długich pociągów;

Or. en

Poprawka 390
Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uznaje, że rurociągi są postrzegane 
nie tylko jako część infrastruktury 
energetycznej, ale także jako rodzaj 
transportu; z tego powodu powinny być 
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również postrzegane jako infrastruktura 
transportowa i stanowić część tej sieci; 
uznaje rolę rurociągów jako połączenia 
między klastrami branżowymi i jako 
środka transportu towarów, takich jak 
chemikalia i paliwa, oraz ich znaczenie we 
wdrażaniu niektórych technologii 
dekarbonizacji (takich jak wychwytywanie 
i przechowywanie dwutlenku węgla);

Or. en

Poprawka 391
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie zwiększenia 
synergii między sieciami 
transeuropejskimi w dziedzinie 
transportu, energii i telekomunikacji;

Or. en

Poprawka 392
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa Komisję 
do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-
T;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 393
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa Komisję 
do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-
T;

skreśla się

Or. en

Poprawka 394
Jakop G. Dalunde

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-T;

18. wzywa Komisję do opracowania 
planów ochrony infrastruktury 
strategicznej i całej TEN-T;

Or. en

Poprawka 395
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, Sara 
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Cerdas, Maria Grapini, César Luena

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-T;

18. podkreśla, że polityka w zakresie 
infrastruktury transportowej daje wyraźną 
możliwość zwiększenia synergii między 
potrzebami obronnymi a TEN-T, aby 
osiągnąć ogólny cel, jakim jest poprawa 
mobilności wojskowej w całej Unii, biorąc 
pod uwagę równowagę geograficzną i 
potencjalne korzyści dla ochrony 
ludności; nalega, aby odcinki sieci 
transeuropejskiej określone jako 
odpowiednie dla podwójnego 
zastosowania infrastruktury transportowej 
były dostosowywane ściśle zgodnie z 
zasadą podwójnego zastosowania, aby 
zaspokajały potrzeby zarówno ludności 
cywilnej, jak i w zakresie obronności; 
wzywa Komisję do opracowania planów 
ochrony infrastruktury strategicznej i całej 
TEN-T;

Or. en

Poprawka 396
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa Komisję 
do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-
T;

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania;
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Or. en

Poprawka 397
Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-T;

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej, w 
szczególności portów morskich, i całej 
TEN-T;

Or. nl

Poprawka 398
Andris Ameriks

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-T;

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej, w 
szczególności portów morskich, i całej 
TEN-T;

Or. en
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Poprawka 399
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-T;

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej, w tym portów 
morskich, i całej TEN-T;

Or. en

Poprawka 400
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-T;

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu 
mobilności wojskowej w całej UE; nalega, 
aby odcinki sieci określone jako 
odpowiednie dla mobilności wojskowej 
były budowane ściśle zgodnie z zasadą 
podwójnego zastosowania; wzywa 
Komisję do opracowania planów ochrony 
infrastruktury strategicznej i całej TEN-T; 
wzywa Komisję do poparcia pierwotnej 
propozycji finansowania mobilności 
wojskowej w ramach WRF na lata 2021–
2027;

Or. en

Poprawka 401
Jens Gieseke
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do opracowania 
planów ochrony infrastruktury 
strategicznej i całej TEN-T; wzywa 
Komisję do zapewnienia, aby podczas 
procedur przetargowych dotyczących 
projektów TEN-T w większym stopniu 
uwzględniano europejski interes 
strategiczny, zakaz dumpingu cenowego, 
pełne poszanowanie wysokich 
europejskich norm pracy i zasady 
wzajemności;

Or. en

Poprawka 402
Jens Gieseke

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla znaczenie zwiększenia 
synergii między sieciami 
transeuropejskimi w dziedzinie 
transportu, energii i telekomunikacji;

Or. en


